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A Uergs lançou nesta semana o edital do Processo Seletivo Simplificado para

preenchimento de 347 vagas em cursos de graduação. Na unidade em São Luiz Gonzaga

tem duas vagas para o ingresso no Curso de Agronomia.

A seleção se dará a partir da média aritmética das disciplinas de Português e Matemática

nos três anos do Ensino Médio, ou das notas de exames de certificação, não sendo

necessária a realização de provas específicas. As inscrições poderão ser feitas de 6 a 15

de junho, de forma online, pela Central do Candidato. O mesmo sistema que já foi

utilizado para a pré-matrícula da Lista de Espera e na chamada regular.

A recomendação do Edital é que os documentos da inscrição sejam enviados utilizando

os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox, em computadores tipo PC, nos quais

a Central do Candidato foi testada. Portanto, não é recomendado o uso de celulares ou

tablets para o envio da documentação.

A divulgação do resultado da seleção ocorrerá até o final do mês de junho e as aulas

iniciarão em 1º de agosto.

A chefe de Unidade, Cristiane Barcellos Bocacio salienta que aqueles que participaram da

chamada regular do Sisu ou da lista de espera e que por ventura tiveram sua inscrição

indeferida ou perderam o prazo da inscrição, poderão concorrer novamente neste edital.

O edital com todas as informações poderá ser acessado através do site da Universidade

www.uergs.edu.br. Mais informações pelo email: unidade-slgonzaga@uergs.edu.br ou via

whatsapp pelo número 55-33524370. O atendimento presencial da Unidade é das 8h às

12h e das 13h30min às 18h.
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