
Vestibular da Unisc teve 14,24% de abstenção
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A Universidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc) realizou na tarde deste sábado, 16 
de junho, as provas do Vestibular de In-
verno 2018, no campus-sede e no campus 
de Montenegro. Participaram do processo 
seletivo candidatos com faixa etária entre 
16 e 57 anos, vindos de diversos municípios 
do Rio Grande do Sul e de outros estados, 
como Santa Catarina, São Paulo, Minas Ge-
rais e Pará. Já os vestibulandos de Medicina 
tinham entre 16 e 52 anos, oriundos de nove 
estados brasileiros. O índice geral de absten-
ção foi de 14,24%.

O vestibular para o curso de Medicina 
manteve o formato híbrido, composto pelas 
notas das provas objetivas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) de 2015, 2016 
ou 2017, mais a nota da redação da Unisc. 
Para os demais cursos, o processo seletivo 
foi composto por uma prova de Proficiência 
em Língua Portuguesa – Redação.

Segundo o coordenador de Graduação, 
professor Rolf Fredi Molz, o vestibular ocor-

reu de forma tranquila. “Tivemos mais de 
1.400 inscritos e este número regula com o do 
ano passado. Além disso, o formato adotado, 
constituído somente pela prova de redação, 
melhorou bastante o processo em termos de 
seleção, de classificação e de matrículas”, sa-
lientou Molz, enfatizando que, pela primeira 
vez, foi realizado o vestibular para o curso de 
Direito no campus de Montenegro.

Os temas da redação de Medicina foram 
suicídio assistido, prevenir ou remediar e o 
modelo biomédico sobre o qual se apoiam 
as rotinas atuais de clínicas e hospitais – e 
também a produção de medicamentos. Já 
os candidatos dos demais cursos tiveram 
que escrever um texto sobre as variáveis que 
levam os estudantes a um baixo desempe-
nho em matemática, redação e linguagem 
ou sobre manifestações de preconceito e 
intolerância.

A lista dos classificados será disponibiliza-
da nesta terça-feira, 19 de junho, às 15 horas, 
no site www.unisc.br.

INVERNO

· UNIVATES
A Univates está oferecendo, a partir deste semestre, novas 
opções para ingresso em cursos presenciais. Interessados 
em acessar uma vaga agora podem agendar sua prova de 
redação ou solicitar ingresso via nota da redação do Exame 
Nacional de Ensino Médio (Enem) dos anos de 2009 a 2017. O 
procedimento deve ser feito pelo site univates.br/vestibular 
até o dia 3 de agosto. 
Outra novidade é que a prova agendada será aplicada em 
todos os Polos da Univates (Polo matriz de Lajeado, Arroio 
do Meio, Bom Retiro do Sul, Carlos Barbosa, Guaporé, Encan-
tado, Estrela, Serafina Corrêa, Soledade, Taquari, Teutônia e 
Venâncio Aires). As vagas são limitadas e obedecem à ordem 
de matrícula. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail 
vemprauni@univates.br ou pelo telefone 0800 7 07 08 09.

· CUIDADO DE IDOSOS
O Grupo de Pesquisa em Envelhecimento Humano e Cidada-
nia da Unisc e o Conselho Municipal do Idoso promovem, no 
dia 19 de junho, às 14 horas, no Anfiteatro do bloco 18 da 
Universidade de Santa Cruz do Sul, com entrada gratuita, o 
painel O cuidado em Instituições de Longa Permanência de 
Idosos: conhecendo esta realidade. 
A ação visa ampliar o debate sobre o Dia Mundial de Cons-
cientização da Violência contra a Pessoa Idosa. De acordo 
com a coordenadora e painelista do evento, Silvia Virginia 
Coutinho Areosa, ao mesmo tempo que se identifica um 
número cada vez maior de idosos que demandam o serviço 
destas instituições, esta temática ainda é pouco conhecida 
da comunidade. 
As painelistas serão Ana Luísa Aita Pippi (delegada titular da 
1º DP de Santa Cruz do Sul); Miriam Etges (vice-presidente 
do Conselho Municipal do Idoso e Gestora da ASAN); e Silvia 
Virginia Coutinho Areosa (professora do Departamento de 
Psicologia e do Programa de Mestrado e Doutorado em De-
senvolvimento Regional da Unisc e líder do Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Envelhecimento e Cidadania). 
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