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Prezado 
   candidato, 

Luiz Mario Silveira Spinelli
Reitor

 Saudações,

Agradecemos a preferência e o cumprimento pela decisão, acertada, no nosso entender, em fazer 
seu vestibular na URI.

‘Quem vai em frente, vai pra URI’, é o nosso slogan deste concurso, e ele cabe perfeitamente dentro 
da sua decisão – por uma razão essencial: ele correspondente à verdade.

A URI completa em 2014, 22 anos de existência, mas a nossa experiência no ensino Superior 
remonta há mais de cinco décadas, isto porque, a URI é resultado da fusão de Instituições que têm 
suas raízes em diferentes cidades e regiões.

Temos como foco formar pessoal ético e competente, para enfrentar os desafios do mundo do 
trabalho, onde não só é preciso fazer, mas fazer com competência e qualidade de modo a despontar 
em um mundo do trabalho - sempre mais competitivo.

Além do aspecto de excelência quanto à formação profissional, queremos e podemos proporcio-
nar um ambiente saudável e convidativo ao estado e às relações humanas, sempre também, tão 
importantes na formação plena de cada um, enquanto profissional e cidadão.

A URI possui quatro Câmpus e duas Extensões, 47 cursos de graduação, 1 mil professores e cerca de 
14 mil alunos. Contamos ainda com um doutorado e sete mestrados. Temos uma ampla e moderna 
rede de laboratórios, um acervo de 440 mil obras. Mantemos relações de intercâmbio com institui-
ções do Brasil e do exterior, e desenvolvemos milhares de ações de extensão junto às comunidades, 
firmando cada vez mais nossa marca de parceria com a comunidade. 

A URI pode orgulhar-se da sua missão, dos seus métodos, da sua infraestrutura, do seu pessoal e 
dos seus objetivos, porquanto, eles não visam lucro pessoal ou de grupos, nem promoção pessoal 
de grupos, mas o exercício pleno do papel reservado à uma Universidade, que veio da comunidade, 
que se faz pela comunidade e que tem como horizonte, de hoje e amanhã, a comunidade – dentro da 
qual estamos todos nós, dentro da qual você, prezado candidato, tem vez e voz, caminho e objetivos.

E é por isto que sua opção é clara e sensata, à medida em que ‘quem vai em frente, vai pra URI’.  

Seja bem-vindo e sucesso.
Cordialmente,
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 O Manual do Candidato tem como objetivo auxiliar os vestibulandos com orientações gerais sobre  a 2a 
edição do Processo Seletivo/Vestibular de Verão 2014, com prova no dia 02.02.2014 (domingo) das 14h às 16h, 
para os Cursos de Graduação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI.
 O candidato poderá obter informações complementares ou esclarecer outras dúvidas entrando em contato 
com a URI através das seguintes formas:

• http://www.vestibular.uri.br

• Fone: (54) 2107-1255

LOCAIS DE CONTATO:

REITORIA
Av. Sete de Setembro, 1558 - 3º andar - Caixa Postal: 290  -  Erechim - RS - Brasil  - CEP 99 700 000 
Fone/Fax: 54 2107-1250 / 2107-1255  - www.reitoria.uri.br

URI -  ERECHIM
Av. Sete de Setembro, 1621 - Caixa Postal: 743  - CEP 99 700 000 - Erechim - RS
Fone: 54 3520 9000  / Fax: 54 3520 9090 - www.uri.com.br 
E-mail: uri@uri.com.br

URI - SANTO ÂNGELO
Av. Universidade das Missões, 464 - Caixa Postal: 203  - CEP 98 802 470 - Santo Ângelo - RS
Fone: 55 3313 7900 / Fax: 55 3313 7902 - www.san.uri.br ou www.urisan.tche.br  
E-mail: vestibular@santoangelo.uri.br

URI -  SANTIAGO
Av. Batista Bonotto Sobrinho, s/n - Caixa Postal: 181 - CEP 97 700 000  - Santiago - RS
Fone: 55 3251 3151 e 3157 / Fax: 55 3251 3151 e 3157 - www.urisantiago.br
E-mail: uri@santiago.uri.br   

URI - SÃO LUIZ GONZAGA 
Rua José Bonifácio, 3149 - Caixa Postal: 64 - CEP 97 800 000 - São Luiz Gonzaga - RS
Fone/Fax: 055 3352 4220 e 4224 - www.saoluiz.uri.br 
E-mail: urislg@saoluiz.uri.br

ORIENTAÇÕES GERAIS
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06 a 08/02/2014
PERíODO DE MATRíCULA para os candidatos classificados nos Cursos,
conforme Calendário de Matrículas
* Calendário de matrículas de acordo com o cronograma de cada unidade.

CALENDáRIO

INSCRIÇÕES
07/01/2014 a 28/01/2014
Período de inscrições da 2a edição do Processo Seletivo/Vestibular 01/2014 
Câmpus de Erechim, Santo Ângelo, Santiago e Extensão de São Luiz Gon-
zaga.

PROVA ÚNICA
02/02/2014 - das 14h às 16h (domingo)
Redação e Questões de Interpretação
CÂMPUS DE ERECHIM, SANTO ÂNGELO, SANTIAGO E EXTENSÃO DE SÃO LUIZ 
GONZAGA 

DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS
04/02/2014 - 10h30min
Divulgação dos classificados na 2a edição do Processo Seletivo/Vestibular 
URI 01/2014

MATRÍCULAS
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PERíODO: - de 07.01.2014 a 28.01.2014 - Câmpus de Erechim, Santo Ângelo, Santiago e Extensão de São Luiz 
Gonzaga 

LOCAIS:  - Na URI em: Erechim, Santo Ângelo, Santiago, 
        São Luiz Gonzaga
        Pela internet: página dos câmpus ou pelo site www.vestibular.uri.br

HORÁRIO:   - Manhã: das 8h 30min às 11h
      - Tarde: das 14h às 17h
      - Noite: das 19h às 21h

DIAS:   de 2ª a 6ª feira e sábado pela manhã nos Câmpus: Erechim, Santo Ângelo, Santiago e Extensão de São Luiz 
Gonzaga.

PREENCHA COM MUITA ATENÇÃO

1) A inscrição na 2a edição do Processo Seletivo/Vestibu-
lar URI/2014 será realizada via internet.
2) Para realizar a inscrição, o candidato deverá proceder
da seguinte maneira:

a) entrar no site  www.vestibular.uri.br, no período
de 07 a 28 de janeiro de 2014, preencher integralmente a 
Ficha de Inscrição e enviá-la (via internet).

b) imprimir o Comprovante de Inscrição (Boleto
Bancário)

c) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, con-
forme valor especificado no item 22 - valor da inscrição. 
Esse pagamento deverá ser efetuado em qualquer agên-
cia bancária do Território Nacional (observado o horário 
de atendimento externo das agências), em postos de 
autoatendimento ou via internet (observado o horário 
estabelecido pelo banco para quitação na referida data).
3) A URI não se responsabilizará por solicitações de
inscrição via internet não efetivadas por motivos de 
ordem técnica, falhas de comunicação, congestiona- 
mento de linhas de comunicação ou outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitarem a transferência dos 
dados ou a impressão dos documentos relacionados no 
item 2b.
4) O candidato que não observar rigorosamente o esta-
belecido no item 2 não terá sua inscrição efetivada.
5) A inscrição somente será efetivada após a notificação 
do pagamento da mesma à URI pelo sistema bancário. O 
Comprovante de Inscrição e a quitação da taxa de   inscrição 
comprovam a inscrição do candidato.

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA 
FICHA DE INSCRIÇÃO ON-LINE

cpf

- Preencha com o número inscrito no seu CPF.

1) LOcAL DA pROVA
- Indique o número correspondente à cidade na qual você deseja 
prestar o Processo Seletivo/Vestibular:

1. Erechim
2. Santo Ângelo
3. Santiago
4. São Luiz Gonzaga

2) NOME DO cANDIDATO
- Escreva seu nome de acordo com o documento de identidade.
- O(s) nome(s) intermediário(s) NÃO poderá(ão) ser abreviados, 
caso você tenha mais de um nome.

3 e 4) fILIAÇÃO
- Complete com os nomes dos pais.

5 a 10) ENDEREÇO
- Coloque o endereço completo.

11) SEXO
- Preencha a quadrícula correspondente.

QUANDO E ONDE PROCEDER À INSCRIÇÃO

  DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
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12) DATA DE NAScIMENTO
- Indique o dia (01 a 31)
- Indique o mês (01 a 12)
- Indique o ano (os dois últimos algarismos)

13) CÉDULA  DE  IDENTIDADE
- Preencha com o número inscrito no seu Documento de Iden-
tidade.

14) INDIqUE A OPÇÃO DA PROVA 
- PROVA úNICA

15) 1ª OPÇÃO
- Indique o código do curso/câmpus de sua preferência, observan-
do o Quadro de Cursos e Vagas.

16) 2ª OPÇÃO
- Preencha da mesma forma que na 1ª Opção.  

ObSERVAÇõES
- VERIFIQUE COM ATENçÃO OS CóDIGOS, CONSIDERANDO O 

CURSO E O  CÂMPUS DE SUA ESCOLHA.
- O CÂMPUS ASSINALADO INDICA O LUGAR ONDE VOCê VAI

FREQUENTAR O CURSO, SE CLASSIFICADO.

O CANDIDATO PODE INDICAR ATÉ DUAS OPçÕES, EM QUAL-
QUER CURSO, NO MESMO CÂMPUS

17) QUESTIONáRIO
SÓCIO-ECONÔMICO-CULTURAL
- Responda às questões, colocando o número correspondente 
à sua resposta nas quadrículas constantes  na Ficha de Inscrição.

18) NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIAL
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
      (deficiência fisica, auditiva ou visual?)
- Preencha a quadrícula correspondente: 
SIM - Candidatos que são portadores de necessidades especiais 
(física, auditiva ou visual) e que necessitam de atendimento di-
ferenciado, como exemplo, prova oral, sala especial, prova com 
letras maiores, etc.
NÃO - Não necessita de atendimento especial.

19) QUAL
- Se sua resposta foi “SIM”, preencha com a descrição do atendi-
mento especial.

20) DATA DE INSCRIÇÃO
- Indique a data de sua inscrição. 

21) VALOR DA INSCRIÇÃO
-  A confirmação da Inscrição se dará com o pagamento da taxa 
bancária no valor de: 

• R$ 50,00 (cinquenta reais) para candidatos aos cursos.
• R$ 30,00 (trinta reais) específico para treineiros*.

* Treineiros, são os candidatos que não concorrem as vagas esta-
belecidas no Edital. Exemplo:

Curso de Administração

Campus/Extensão
Código

Erechim 111
Frederico Westphalen 221
Santo Ângelo 331
Santiago 441
São Luiz Gonzaga 551
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Candidato Portador de Necessidades Especiais
Deve encaminhar para a comissão do Vestibular da unidade onde vai fazer a prova (Item 3.11 do 
Edital página 17): 

PROCEDIMENTOS

 - Documento que comprove a deficiência - 
atestado ou laudo médico.

- Requerimento do candidato solicitando:
- recursos humanos, tecnológicos

Ao Candidato com Idade Igual ou Superior a 35 Anos
De acordo com a 
Resolução nº: 039/CAEN/2005
• 5% das vagas de cada curso de graduação ficam
disponíveis a esta  faixa etária. Caso não seja clas-
sificado, não poderá concorrer às vagas totais do 
curso; 
• O Processo prevê a realização de uma Prova de
Redação e Questões de Interpretação, com valor 
integral de 100 pontos; 
• Em caso de empate, na classificação, os critérios

de desempate a favor do candidato, devem seguir 
a seguinte ordem: 
-maior nota na redação; 
- maior número de pontos do total das questões 
de interpretação;
- ordem de incrição 
• O candidato, com idade igual ou superior a 35
anos, poderá optar por esta modalidade ou con-
correr com os demais candidatos. 

- adaptações e apoios
- tempo adicional para a realização das provas
- recursos e equipamentos que o candidato poderá 
trazer consigo e utilizar durante as provas.
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QUADRO DE CURSOS E VAGAS DA 2A EDIÇÃO DO
PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR 01/2014

1. CÂMPUS DE ERECHIM
Código Cursos Turno

111 Administração - Linha de Formação Específica em 
Comércio Internacional

Noturno

112 Agronomia Diurno
113 Ciência da Computação Noturno
114 Ciências Biológicas – Licenciatura * Noturno/Diurno*
115 Ciências Biológicas – Bacharelado * Noturno/Diurno*
116 Ciências Contábeis Noturno
117 Enfermagem Diurno
118 Engenharia Agrícola Noturno/Diurno
119 Engenharia de Alimentos Diurno
120 Farmácia Diurno
121 Fisioterapia Diurno
122 Letras - Língua Portuguesa * Noturno/Diurno*
123 Nutrição Noturno/Diurno
124 Pedagogia * Noturno/Diurno*
125 Química Industrial Noturno/Diurno

2. CAMPUS DE SANTO ÂNGELO
Código Cursos Turno

222 Administração Noturno
223 Ciência da Computação Diurno
224 Ciências Contábeis Noturno
225
226

Enfermagem Diurno

227
Matemática Noturno*

228
Pedagogia Noturno*

229
Sistemas de Informação Noturno
Teologia Noturno/Diurno
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3. CAMPUS DE SANTIAGO
Código Cursos Turno

331 Ciência da Computação Noturno
332 Ciências Biológicas - Licenciatura Noturno/Diurno*
333 Ciências Contábeis Noturno
334 Direito Diurno
335 Farmácia Noturno/Diurno
336 Pedagogia Noturno/Diurno

4. EXTENSÃO DE SÃO LUIZ GONZAGA
Código Cursos Turno

441 Administração Noturno
442 Ciências Contábeis Noturno
443 Fisioterapia Diurno/

Noturno
(*) Cursos com aulas aos Sábados



12 - UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES - URI

ANTES DA PROVA
1) Compareça ao local de realização das provas com
meia hora de antecedência. O atraso significa a perda 
da prova e, consequentemente, do Processo Seletivo/
Vestibular. 

2) LoCaLize a sala onde você vai realizar as provas.

3) identifique-se ao fiscal, apresentando a cédula de
identidade e o cartão de identificação do candidato.

4) assine a ata de presença e tome assento no lugar
que lhe for designado. 

DURANTE A PROVA
1) utiLize caneta esferográfica (azul ou preta).

2) marque no CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma opção
para cada questão, dentre cinco alternativas que lhe 
serão apresentadas. É nula a questão com mais de uma 
resposta e/ou rasurada. 

3) entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS e a redação ao
fiscal, antes de se retirar da sala.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Realizada a inscrição, é hora de dominar as instruções de 

cada etapa, através das normas da 2a edição do Processo Seletivo/
Vestibular URI-01/2014 que se encontram neste Manual do Candi-
dato, visando a possibilitar-lhe melhores condições de rendimento 
e tranquilidade na prova.

NO DIA DO PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR

IMPORTANTE
A PROVA INICIARÁ ÀS 14h - Câmpus de Erechim, Santo Ângelo, Santiago 

e Extensão de São Luiz Gonzaga 
E TERÁ A DURAÇÃO DE 2 horas.

Divulgação dos resultados: 04/02/2014 - 10h30min.

CÂMPUS DE ERECHIM - SANTO ÂNGELO - SANTIAGO E ExTENSÃO  DE 
SÃO LUIZ GONZAGA 

PROVA ÚNICA
DIA 02.02.2014 - horário 14h às 16h (domingo)
- Redação e Questões de Interpretação.

CALENDáRIO DA PROVA
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- Para a matrícula, o aluno deverá apresentar o documento de conclusão do Ensino Médio até o dia de 
execução da mesma.
- Para os alunos que não concluírem o Ensino Médio até a data da matrícula, o prazo para complementa-
ção de documentos será, impreterivelmente até 48h antes do início do semestre letivo. A não entrega dos 
documentos até a data marcada implicará na perda da vaga. 
- Recomenda-se aos candidatos que obtenham seus documentos com antecedência. 
- Em nenhuma hipótese, será aceita a matrícula condicional. 
- GARANTA  A SUA VAGA, efetivando a matrícula na data, horário e locais especificados.

BOLSA DE ESTUDOS
A URI possui Programa específico de Bolsa de Estudos. A seleção dos candidatos se dá obedecen-

do a critérios pré-estabelecidos, dando prioridade ao grau de carência do grupo familiar. Também está 
credenciada junto aos Programas de Bolsa de Estudos Federais FIES e PROUNI. Maiores informações você 
encontra junto ao Câmpus da URI mais próximo.

MATRÍCULA
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1. INSCRIÇÕES

 1.1 - No período de 07 a 28 de janeiro de 2014, para os 
Câmpus de Erechim, Santo Ângelo, Santiago e Extensão de 
São Luiz Gonzaga, de 2ª a 6ª feira, das 8h 30min às 11h, das 
14h às 17h, das 19h às 21h. Aos sábados, das 8h às 11h. Pela 
Internet, as inscrições ao Processo Seletivo/Vestibular poderão 
ser feitas nas páginas dos câmpus.

 1.2 - Os formulários necessários à inscrição encon-
tram-se no Manual do Candidato, dispovível na página 
www.vestibular.uri.br     
• R$ 50,00 (cinquenta reais) para candidatos aos cursos 
• R$ 30,00 (trinta reais) para os treineiros (*) 
* Treineiros, são candidatos que não concorrem às vagas estabe-
lecidas no Edital.

 1.3 - A Ficha de Inscrição deverá ser preenchida corretamen-
te, conforme instruções do MANUAL DO  CANDIDATO.

 1.4 - Na Ficha de Inscrição, os candidatos poderão indicar, 
em ordem de preferência, até duas opções, através do código 
próprio, do curso, no mesmo câmpus, turno e local, daqueles 
relacionados no MANUAL DO CANDIDATO.

 1.5 - Deverá ser indicada a preferência pela prova de Inglês 
ou Espanhol. A não indicação implica inscrição automática na 
prova de Espanhol.

 1.6 - O candidato deverá imprimir, no ato, o Comprovante 
de Inscrição que deverá portar, juntamente com o documento 
original de identificação, com foto, utilizado na inscrição, para 
ingresso à sala das provas.

 1.7 - Será aceita apenas uma inscrição por candidato; no caso 
de duas ou mais inscrições para um mesmo candidato, serão 
desconsideradas aquelas que se enquadram no item 5.1.1 deste 
Edital.

 1.8 - A inscrição poderá ser feita por procuração ou outro 
documento particular.

 1.9 - No ato da inscrição, o candidato deverá responder ao 
questionário sócio-ecônomico-cultural.

1.10 - Não haverá devolução dos valores recolhidos.

 1.11 - O candidato inscrito, que necessite de atendimento 
especial, deverá entrar em contato com a Comissão Permanente 
para Processo Seletivo/Vestibular, até o dia 28 de janeiro de 2014, 
para as providências que se fizerem necessárias, não sendo con-
cedido atendimento especial aos candidatos que não efetuarem 
o comunicado à Comissão, até a data especificada.

 1.12 - A inscrição a 2a edição do Processo Seletivo /Vestibu-
lar implicará a aceitação irrestrita das condições estabelecidas 
pela URI, não cabendo ao candidato qualquer recurso quanto 
às normas contidas neste Edital.

2. PRoVA

 2.1 - A PROVA úNICA totalizará 100 Pontos, que con-
sistirá de Redação e questões de Interpretação, sendo: 

 2.2 - O Candidato deverá apresentar-se no local da prova, às 
13 horas, munido de documento de identificação com foto, lápis 
nº 2 e caneta esferográfica azul ou preta. Não será permitido o 
ingresso do candidato após o horário previsto para o início das 
provas.

 2.3 - É de exclusiva responsabilidade do candidato a correta 
marcação do cartão de respostas vinculado à prova  objetiva,  
vedada  qualquer  ulte rior modificação.

 2.4 - Não há revisão de prova, segunda chamada, vistas 
ou recontagem de pontos em qualquer uma das questões ou 
redação, devido às características do concurso.

DATA/HOR ÁRIO PROVA PONTOS

Redação 60
25/11/2012

Questões 40
TOTAL 100

02.02.2014

3. deSCLASSiFiCAção

3.1 - Estará automaticamente desclassificado o candidato:
3.1.1 - ausente na prova;
3.1.2 - com nota zero como resultado da prova;
3.1.3 - com nota zero como resultado da redação; 
3.1.4 - com nota zero nas questões de interpretação.

4. CLASSiFiCAção

 4.1 - A classificação dos candidatos dar-se-á por ordem 
decrescente do total de pontos obtidos.

 4.2 - Os candidatos serão classificados em cada curso, na 
seguinte ordem:
 4.2.1 - candidatos de 1ª opção, em ordem decrescente do 
total de pontos;

4.2.2 - candidatos de 2ª opção, em ordem decrescente do 

ORIENTAÇÕES GERAIS
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total de pontos.

 4.3 - Na ocorrência de empate do total de pontos apurados, 
serão adotados os seguintes critérios de desempate a favor do 
candidato que tiver, na seguinte ordem:

4.3.1 - maior número de pontos na Redação;
 4.3.2 - maior número de pontos no total das questões de 
interpretação

4.4 - Serão emitidos, com base na classificação de cada curso:
 4.4.1 - Relatório Básico, organizado para fins de divulgação, 
em ordem alfabética, com código do curso e sem menção de 
classificação ou pontuação.

4.4.2 - Relatório Complementar, por curso, que contenha 
os nomes dos classificados subsequentes aos que  constarem 
no Relatório Básico, para preenchimento de vagas oriundas de 
eventuais desistências.
 4.4.3 - Relatório Geral, contendo o número de inscrição 
do candidato e os respectivos pontos, em ordem crescente 
de inscrição, para fins de preenchimento das possíveis vagas 
remanescentes ou eventuais desistências.

4.4.4 - Boletim de Desempenho Individual.

5. CHAMAdA À MATRÍCULA

 5.1 - Os candidatos classificados serão chamados à matrícula 
através de listas de chamada, publicadas no âmbito da URI.
 5.1.1 - A Universidade somente considera oficiais e válidas, 
para todos os efeitos, as listas de candidatos chamados à matrí-
cula, publicadas em seus câmpus e extensões.
 5.1.2 - A Universidade entende e declara toda a divulgação 
pela imprensa e por outros veículos de informações, tão somente 
como auxiliar para os interessados, não reconhecendo nessa 
divulgação qualquer caráter oficial, nem ausência de divulgação, 
qualquer omissão ou irregularidade de sua parte.

 5.2 - A lista de primeira chamada será formada pelos can-
didatos classificados em sua 1ª opção, até o limite de vagas do 
curso.
 5.3 - Persistindo vagas no curso, serão chamados à matrícula 
os classificados subsequentes, pela ordem, os suplentes de 1ª 
opção e, em seguida, os candidatos de 2ª opção no curso e que 
não tenham obtido vaga em sua 1ª opção.

 5.4 - Se ainda restarem vagas no curso, os candidatos não 
matriculados e não desclassificados, poderão concorrer a elas, 
mediante requerimento por escrito, nos prazos estabelecidos 
no Calendário de Matrículas.
 5.4.1 - Essas vagas poderão ser preenchidas pelos classifica-
dos, cujos nomes constem do Relatório Geral e que ainda não 
tenham efetuado sua matrícula, mediante uma nova opção, 
independentemente daquelas feitas por ocasião da Inscrição 
na 2a edição do Processo Seletivo/Vestibular 01/2014.
 5.4.2 – Persistindo vagas no curso, poderão concorrer a elas, 
até o limite máximo constante neste Edital, alunos que tenham 
realizado prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), 
com aproveitamento mínimo de 30%.
 5.4.3 - Para preenchimento dessas vagas, poderão ocorrer 
chamadas sucessivas até 20 (vinte) dias após o início do período 
letivo.

6. MATRÍCULA

 6.1 - A matrícula dos ingressantes se realizará nas datas, 
horários e locais especificados no Calendário de Matrículas.

 6.2 - O candidato que não efetivar sua matrícula na data e 
local especificado, perderá sua vaga.

 6.3 - Para o candidato efetuar sua matrícula, será exigida a 
apresentação de cópia autenticada em cartório, ou cópia acom-
panhada dos originais de cada um dos seguintes documentos:

• Certificado de conclusão de Ensino Médio ou equivalente 
(obrigatoriamente documento original); 

• Cadastro de Pessoa Física;
• Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;
• Certidão de Nascimento ou Casamento (atualizado);
• Cédula de Identidade;
• Título de Eleitor para brasileiros maiores de 18 anos;
• Duas fotos 3 x 4, recentes;
• Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar,

para brasileiros, do sexo masculino, maiores de 18 anos;
• Comprovante  de  pagamento  da primeira parcela da se-

mestralidade.
• Documento que comprove ser profissional da carreira de 

Segurança Pública (documento específico para matrícula no 
Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública).

 6.4 - A falta de qualquer dos documentos acima implicará a 
não efetivação da matrícula.

 6.5 - A matrícula pode ser feita por procuração, com firma 
reconhecida.

 6.6 - Na matrícula inicial, é obrigatória a inscrição em todas 
as disciplinas constantes da matriz curricular do curso, para o 
primeiro semestre do mesmo.

 6.7 - Não há permuta de vagas entre os candidatos classifi-
cados no Processo Seletivo/Vestibular.

 6.8 - Os ingressantes que, na data da matrícula, tiverem 
menos de 18 anos, deverão ser assistidos pelo Representante 
Legal, para firmar o contrato.
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7. dAS diSPoSiçÕeS GeRAiS

 7.1 - Caberá ao Reitor homologar os resultados da 2a edição 
do Processo Seletivo/Vestibular 01/2014 e divulgar as listas dos 
classificados nos concursos.
 7.2 - Os resultados da 2a edição do Processo Seletivo/Vestibu-
lar serão válidos para o preenchimento de vagas para o primeiro 
semestre de 2014, nos cursos de graduação da URI, não sendo 

necessária a guarda da documentação dos candidatos por prazo 
superior ao término do referido período letivo.

 7.3 - As disposições e instruções contidas no MANUAL DO 
CANDIDATO - URI - 01/2014, nas capas das provas e no cartão de 
respostas, constituem normas que passam a integrar o presente 
Edital.

 7.4 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pela 
Comissão Permanente para Processo Seletivo/Vestibular. 

Erechim

ROSANE VONTOBEL RODRIGUES 

Presidente da COPERVE

LUIZ MARIO SILVEIRA SPINELLI 
Reitor
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APRESENTE-SE

01) Estado Civil:
1) Solteiro(a)
2) Casado(a)
3) Viúvo(a)
4) Separado(a)
5) Divorciado(a)
6) Outro

2) Escolaridade do pai:
1) Sem Instrução
2) Fundamental Incompleto
3) Fundamental Completo
4) Médio Incompleto
5) Médio Completo
6) Superior Incompleto
7) Superior Completo
8) Pós-Graduação

3) Escolaridade da mãe:
1) Sem Instrução
2) Fundamental Incompleto
3) Fundamental Completo
4) Médio Incompleto
5) Médio Completo
6) Superior Incompleto
7) Superior Completo
8) Pós-Graduação

4) O que você espera, em primeiro
lugar, de um curso universitário?
1) Aquisição de cultura geral ampla
2) Formação  profissional voltada para
o trabalho
3) Formação teórica voltada para a
pesquisa
4) Formação acadêmica para me-
lhorar a atividade prática que já 
desempenha
5) Aquisição de conhecimentos que
permitam compreender melhor o 

mundo em que vivemos
6) Aquisição de conhecimentos que
permitam melhorar o nível de ins-
trução
7) Outro

5) qual o fator principal que o levou
a escolher o curso para o qual está 
se inscrevendo em primeira opção?
1) Gosto pessoal
2) Aptidão  pessoal  para  as discipli-
nas fundamentais do curso
3) Conversas com colegas
4) Informações obtidas através dos
meios de comunicação
5) Influência da família
6) Resultado de teste vocacional
7) Influência de professor
8) Influência de Orientador Educa-
cional
9) É o único que me é acessível

6) Você concluiu o Ensino Médio
em:
1) Escola Pública
2) Escola Particular

7) Já fez Processo Seletivo/Vestibu-
lar anteriormente?
1) Sim
2) Não

8) Você realizou cursinho pré-Pro-
cesso Seletivo/Vestibular?
1) Sim
2) Não

9) É portador(a) de diploma de
nível superior?
1) Sim

2) Não

10) Tem irmãos?
1) Nenhum
2) Um
3) Dois
4) Três
5) Quatro
6) Cinco
7) Mais de cinco

11) Renda Familiar:
1) Até 1 salário mínimo
2) De 1 a 2 salários mínimos
3) De 2 a 5 salários mínimos
4) De 5 a 10 salários mínimos
5) Mais de 10 salários mínimos

12) Número de pessoas que contri-
buem para a renda familiar?
1) Nenhuma
2) Uma
3) Duas
4) Três
5) Quatro
6) Mais de quatro

13) Número de membros da família 
que dependem da renda familiar?
1) Nenhum
2) Um
3) Dois
4) Três
5) Quatro
6) Mais de quatro

14) Como você mora?
1) Com a família
2) Com parentes
3) Em pensão
4) Em casa ou apartamento

O Questionário sócio-econômico-cultural objetiva traçar o perfil dos candidatos ao 
ingresso na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, visando 

ao diagnóstico e planejamento das atividades da graduação, não interferindo na sele-
ção dos candidatos.

QUESTIONáRIO SÓCIO-ECONÔMICO-CULTURAL
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 alugado
5) Em república
6) Outra situação

15) Recebe mesada?
1) Sim 2) Não

16) Assinale sua renda em
salários mínimos:

1) Até 1 salário mínimo
2) De 1 a 2 salários mínimos
3) De 2 a 5 salários mínimos
4) De 5 a 10 salários mínimos
5) Mais de 10 salários mínimos

17) Dependentes de sua renda:
1) Um dependente
2) Dois dependentes
3) Três dependentes
4) Quatro dependentes
5) Mais de quatro dependentes

18) quanto à profissão, você é:
1) Autônomo
2) Profissional Liberal
3) Funcionário/Empregado
4) Não tem profissão

19) Lê jornal?
1) Sim 2) Não

20) Lê livros?
1) Sim 2) Não

21) quantos livros leu nos últimos
12 meses?
1) Nenhum
2) 1 a 2 livros
3) 3 a 5 livros
4) 4 a 10 livros
5) Mais de 10 livros

22) Você costuma utilizar micro-
-computador?
1) Sim
2) Não

23) Com qual das atividades abaixo
citadas você ocupa mais tempo?
1) TV
2) Esporte
3) Cinema
4) Música
5) Dança
6) Internet
7) Leitura
8) Artes
9) Nenhuma delas

24) qual é o meio que você mais
utiliza para se manter informado 
(a) sobre os acontecimentos atuais?
1) Jornal Escrito
2) Jornal Falado (TV)
3) Jornal Falado (Rádio)
4) Revistas

5) Outras pessoas
6) Não tenho me mantido

informado
7) Internet

25) Tomou conhecimento da rea-
lização do Processo Seletivo/Ves-
tibular através:
1) do rádio
2) da TV
3) do Jornal
4) de cartazes
5) outdoor
6) de colegas e amigos
7) da Coordenadoria de Educação
8) de informações da URI
9) Internet
10) Secretaria Municipal de Educação
11) de outros meios

26) Você conclui o Ensino Médio até 
o dia do Processo Seletivo/Vestibu-
lar, com Certificado de Conclusão 
emitido?
1) Sim
2) Não

27) Você já foi aluno da URI no En-
sino Superior?
1) Sim
2) Não




