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Assemp apresenta as 14
candidatas a Soberanas

Mais de 1,1 mil candidatos
prestam vestibular da Unisc

Vestibular foi sábado

Alline, Ana Julia e Bruna se despedem do reinado
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As inscrições para o 
concurso que vai eleger 
as Soberanas da 35ª Ok-
toberfest encerraram na 
sexta-feira, dia 14. Nesta 
terça-feira, às 16 horas, 
na sede da Associação de 
Entidades Empresariais 
de Santa Cruz do Sul (As-
semp), as 14 candidatas 
que concorrem aos títulos 
de Rainha e Princesas da 
Festa da Alegria serão 
apresentadas oficialmente, 
com a presença de coorde-
nadores do evento, con-
vidados e imprensa. “No 
ano em que comemoramos 
35 anos de concurso, certa-
mente teremos novamente 
um grande evento, com 
uma difícil tarefa para os 
jurados. Temos lindas can-
didatas, muito preparadas 
para a disputa”, destacou 
a vice-presidente da Festa 
da Alegria, Sônia Schuh. 

Com a apresentação 
das candidatas iniciam as 
atividades preparatórias 
para o concurso. Nos me-
ses de julho e agosto, elas 
participam de palestras, 

Na tarde de sábado, 15 
de junho, a Universidade de 
Santa Cruz do Sul (Unisc) 
realizou, nos campi onde o 
curso é ofertado, a prova do 
Vestibular de Inverno, atrain-
do mais de 1,1 mil candidatos. 
O índice geral de abstenção foi 
de 11,62% – em 2018, no mes-
mo período, o índice registra-
do foi de 14,24%. Segundo o 
coordenador de Graduação, 
professor Rolf Fredi Molz, 
o vestibular ocorreu dentro 
da normalidade e de forma 
tranquila, sem nenhuma ir-
regularidade. Para o curso de 
Medicina, o processo seletivo 
permaneceu no formato híbri-
do, composto pelas notas das 
provas objetivas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 

eventos, workshops, ensaios 
de passarela e ações de di-
vulgação da 35ª Oktoberfest, 
que acontece de 9 a 20 de 
outubro. Com realização da 
Assemp em parceria com o 
Município de Santa Cruz do 
Sul, a escolha acontece no 
domingo, 1º de setembro, a 
partir das 19 horas, no Giná-
sio Poliesportivo do Parque 
da Oktoberfest. As soberanas 
eleitas irão substituir a ra-
inha da 34ª Oktoberfest, Ana 
Julia Metz, e as princesas 
Alline Luiza Bellina e Bruna 
Gabriela Cruz. 

CANdIdATAS 
As candidatas que con-

correm ao título em 2019 
são: Larissa dos Santos, 
22 anos; Franciele Nadine 
Heck, 26; Graziela Schoe-
ninger, 27; Nathália Folmer, 
18; Bruna Letícia Morais, 19; 
Emanuela Thayná Schuster, 
18; Ana Paula Bohnen, 23; 
Alini Souza Hunger, 24; 
Giulia Helena Ellwanger, 
21; Camila Luísa Stoelben, 
22; Jéssica Hermes, 25; Jay-
ne Inês Heck, 21; Lisiane 
Schmachtenberg, 28; e Sa-
mara Kalisne Mundt, 28.

CIRURGIA dE CABEÇA E PESCOÇO

COLOPROCTOLOGIA

CIRURGIA E CLÍNICA GERAL CIRURGIA PLÁSTICA

PNEUMOLOGIA

INdICAdOR MÉdICO

(Enem - 2016, 2017 ou 2018), 
mais a nota da redação da 
Unisc. Para os demais cursos 
e os da Graduação Dinâmica, 
o processo consistiu em uma 
prova de Proficiência em Lín-
gua Portuguesa - Redação. Já 
o Vestibular Top 50 EaD Unisc 
foi constituído por provas 
objetivas e de redação.

Aos vestibulandos de Me-
dicina, os temas da redação 
indicados foram o acesso à 
saúde no Brasil, o papel da 
indústria farmacêutica e a 
indústria da cirurgia plástica. 
Os candidatos dos demais 
cursos também tiveram que 
escrever um texto sobre uma 
das três temáticas propostas: 
paradigmas e rupturas, edu-
cação e sociedade ou a inquie-
tação que transforma. Já na 
prova de redação dos cursos 
EaD, foi sugerida a produção 
de um texto dissertativo-ar-
gumentativo que respondesse 
à pergunta: a felicidade está 
ligada aos prazeres materiais?

As provas e o gabarito do 
Vestibular Top 50 EaD Unisc 
estão disponíveis em www.
unisc.br. A lista dos classifi-
cados poderá ser conferida no 
site listao.unisc.br nesta terça-
feira, dia 18, às 15 horas, além 
do boletim de desempenho.


