
Vestibular de Verão da Unisc  
atrai 2,6 mil candidatos
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Neste sábado, 24 de novembro, cerca 
de 2,6 mil candidatos realizaram a prova 
do Vestibular de Verão 2019 da Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), 
nos campi de Santa Cruz do Sul, Capão 
da Canoa, Montenegro, Sobradinho e 
Venâncio Aires, exceto para o curso de 
Medicina, cuja prova será no dia 12 de ja-
neiro de 2019. Os candidatos que realiza-
ram a prova do Vestibular de Verão 2019 
da Universidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc) neste sábado, 24 de novembro, 
tiveram que escolher um dos três temas 
propostos para a redação: Quando a cul-
tura não é prioridade!, Uso da internet ou 
Medicalização da vida. Para o pró-reitor 
de Graduação, Elenor José Schneider, é 
possível que a segunda temática tenha 
sido a preferida pelos vestibulandos. 
“Principalmente pelo perfil de idade dos 
candidatos, que têm contato direto com a 
internet, e pela superficialidade cultural 
das pessoas de modo geral”, observa.

De acordo com o coordenador de 
Graduação, professor Rolf Fredi Molz, o 
índice de abstenção dos vestibulandos foi 
de 15,29% e as idades variam entre 15 e 62 

anos. O processo seletivo para os demais 
cursos é composto por uma redação e 
45 questões objetivas; para a Graduação 
Dinâmica, somente uma redação; e para 
os cursos EaD, uma redação com temas 
pré-definidos e 30 questões de múltipla 
escolha.

No Auditório Central, houve a exibi-
ção do longa-metragem brasileiro O filme 
da minha vida, para os acompanhantes 
dos vestibulandos, que também puderam 
conferir, no Centro de Convivência, es-
tandes de imobiliárias e de veículos de 
comunicação, assim como quiosque com 
informações financeiras e institucionais.

O gabarito e o caderno de questões 
foram disponibilizados no sábado, às 
20 horas, no site vestibular.unisc.br. Já 
o listão dos aprovados será divulgado 
nesta terça-feira, 27 de novembro, a par-
tir das 15 horas, no mesmo site e para os 
veículos de comunicação. Nesta edição, 
os cursos mais procurados por número 
de inscritos foram  Medicina Veterinária, 
Psicologia, Arquitetura e Urbanismo,  
Enfermagem, Odontologia e Direito, 
nesta ordem.
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Cerca de 2,6 mil candidatos prestaram a prova do vestibular da Unisc

· SANTA CRUZ
O projeto Bem na Tampa do Hospital Santa Cruz (HSC) já 
arrecadou mais de 500 kg de tampas plásticas e lacres me-
tálicos. A iniciativa motivou a participação de escolas, gru-
pos de escoteiros e empresas da região na conscientização 
ambiental por meio da reciclagem de plásticos e metais, 
desenvolvendo atitudes para a preservação.
O Bem na Tampa consiste na coleta de tampas plásticas de 
qualquer tipo (refrigerantes, sorvete, creme dental, marga-
rina, café, produtos de limpeza etc) e de lacres metálicos de 
latinhas para, com sua venda, reverter fundos para a casa de 
saúde, com prestação de contas periódica à comunidade. O 
objetivo é conscientizar a população de que este material 
pode ser reciclado, diminuindo o lixo ambiental, além de 
contribuir com a perspectiva institucional de sustentabili-
dade. 
Para participar basta recolher as tampas plásticas e deposi-
tá-las nos coletores que estarão disponíveis em diferentes 
pontos da cidade, além do próprio Hospital. Os lacres me-
tálicos devem ser acondicionados em garrafas pet de dois 
litros para facilitar o envio à reciclagem.
Após uma primeira etapa desenvolvida internamente no 
HSC, o projeto estendeu-se à Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc) e à Escola Educar-se. Em seguida, foram es-
tabelecidas parcerias com escolas, empresas, entre outros. 
Nos últimos meses o Hospital recebeu doações do Grupo 
de Escoteiros Santa Cruz, do Grupo de Escoteiros Aimoré, de 
Sobradinho, da Escolinha Brinquedoteca Kinder Haus, da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora de 
Fátima, da Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora 
do Rosário, da Escola Estadual José Wilke, da KNN Idiomas 
de Santa Cruz do Sul, RGESul Santa Cruz do Sul, da Conecta 
Empreendimentos, do Colégio Mauá, da Sublime Academia, 
da Igreja São José, da Loja Noemir, do Alviverde Restaurante, 
Bar e Lancheria, da Susepe de Rio Pardo e da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, também 
de Rio Pardo.
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