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Unisc abre inscrições para o
vestibular com três novos cursos

Alunos apresentam 
projetos de inovação

A Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) está com 
inscrições abertas, até 1º de 
dezembro, para o Vestibu-
lar de Verão 2020, exceto 
para o curso de Medicina, 
cujo prazo vai até o dia 5 de 
janeiro de 2020. As vagas 
oferecidas são para os campi 
de Santa Cruz do Sul, Capão 
da Canoa, Montenegro, So-
bradinho e Venâncio Aires. 
Os cursos de Agronomia, 
Ciência de Dados e Inteligên-
cia Artificial e Comunicação 
Institucional Estratégica são 
as novidades para esta edi-
ção. As inscrições podem ser 
realizadas pelo site www.
unisc.br.

O Processo Seletivo ocorre 
no dia 7 de dezembro, das 

Os alunos Daiane Aguiar 
Nunes (Engenharia de Produ-
ção), Fernanda Strassburger 
(Contábeis), Henrique Fernan-
des de Moura (Comunicação 
Social), José Henrique Brixius 
de Oliveira (Engenharia Civil) 
e Maria Luiza Eugenio (Enge-
nharia de Produção), da Uni-
versidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc), são os vencedores 
do Programa Pegasus. Eles 
apresentaram na sexta-feira, 
dia 1º, à diretoria da Philip 
Morris Brasil, o projeto de 
inovação que desenvolveram 
com o apoio da companhia.

 O pitch day encerrou o 
Programa Pegasus, uma par-
ceria inédita entre a PMB e 
a Unisc, lançada em agosto, 
com o objetivo de capacitar 
estudantes para os desafios do 

mundo do trabalho por meio 
da experimentação e troca de 
conhecimentos.

 Foram selecionados 15 par-
ticipantes, divididos em três 
grupos. Nas últimas nove se-
manas, eles trabalharam para 
encontrar soluções inovadoras 
em três diferentes processos de 
manufatura da PMB: gestão 
de peças (projeto vencedor), 
qualidade das matérias-pri-
mas e gestão de resíduos. Os 
três grupos se apresentaram 
no Auditório TecnoUnisc. 
Os cinco alunos vencedores 
do Programa Pegasus foram 
premiados com uma viagem 
a São Paulo, para participar 
da Silicon Valley Conference, 
maior evento brasileiro sobre 
as inovações desenvolvidas no 
Vale do Silício.

14h30min às 17h30min, em 
todos os campi, constituído 
por uma prova de Proficiência 
em Língua Portuguesa - Re-
dação. O candidato também 
poderá optar pela utilização 
da nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) ou 
de Vestibulares da Unisc de 
anos anteriores. 

O valor da inscrição é de 
R$ 100 para Medicina e de R$ 
30 para os demais cursos, es-
tando isento o candidato que 
utilizar da nota da Redação 
do Enem ou do Vestibular da 
Unisc de anos anteriores (para 
a prova dos demais cursos). 
Durante o Viva Unisc, que 
ocorre em novembro, no dia 5 
em Capão da Canoa, no dia 12 
em Santa Cruz do Sul, no dia 

20 em Montenegro e também 
no Evento Mais Unisc, dia 19, 
em Venâncio Aires, o valor 
da inscrição será de R$ 20.  

A lista dos classificados 
será disponibilizada em até 
dois dias úteis após a reali-
zação do processo seletivo, 
no site www.unisc.br e para 
os veículos de comunicação.  

Já o Processo Seletivo para 
o curso de Medicina ocorre 
no dia 11 de janeiro, das 
14h30min às 17h30min, so-
mente no campus de Santa 
Cruz do Sul, composto pelas 
notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), mais 
a nota da Redação da Unisc. 
A lista dos classificados será 
divulgada no dia 21 de janei-
ro, às 15 horas. 
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