
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO 22/2017 – Concurso Vestibular 2017 PARA INGRESSO NO 

SEMESTRE 2017/2 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

considerando o Edital do Concurso Vestibular de 2017, de 06 de outubro de 2016, e a 

Resolução nº 46/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), modificada pela 

Decisão 312/2016 do Conselho Universitário (CONSUN), bem como demais disposições 

legais e regulamentares em vigor, convoca os candidatos abaixo identificados, classificados 

no Concurso Vestibular 2017 e ainda não lotados em vaga no respectivo curso, obedecendo à 

ordem de classificação para cada sistema de ingresso, para  ocupação das vagas 

remanescentes no mencionado processo seletivo para ingresso no 2º semestre de 2017 nos 

cursos de graduação desta Universidade. 

Os candidatos abaixo listados deverão entregar eletronicamente todos os documentos 

exigidos no Edital do Concurso Vestibular de 2017, impreterivelmente das 16h do dia 

08/08/2017 até as 23h59min do dia 10/08/2017, através da postagem e do envio pelo Portal 

do Candidato, na forma de arquivos digitalizados de boa qualidade a partir de documento 

original ou cópia autenticada em cartório que será apresentado posteriormente na matrícula 

presencial. A finalização do envio dos documentos para análise pode ser verificada através do 

Comprovante de Envio. 

Os candidatos classificados para ingresso em 2017/2 que tiverem toda a documentação 

homologada até o dia 23/08/2017 deverão fazer a matrícula presencial dia 25/08/2017. As 

matrículas serão realizadas junto à Comissão de Graduação do Curso, na Unidade de Ensino. 

Os candidatos que tiverem a documentação homologada após o dia 23/08/2017 deverão fazer 

a matrícula presencial em data a ser posteriormente divulgada em www.ufrgs.br. 

Na ocasião da matrícula presencial, os candidatos deverão apresentar os originais ou 

cópias autenticadas dos seguintes documentos enviados pelo Portal do Candidato: 

- Certificado de Conclusão e Histórico Escolar completo do Ensino Médio; 

- Documento de Identificação (próprio e do grupo familiar, no caso de candidatos L1 e 

L2); 

- Declaração de ocupação ou não ocupação de outra vaga em curso de graduação de 

Instituição Pública de Ensino Superior; 

- Declaração de ciência das regras da reserva de vagas (para candidatos L1, L2, L3 e 

L4); 

- Autodeclaração étnico-racial (para candidatos L2 e L4). A Autodeclaração étnico-

racial deverá ser preenchida e assinada no momento da Matrícula Presencial. 

 O Portal do Candidato pode ser acessado através do endereço 

www.portaldocandidato.ufrgs.br. O tutorial para envio da documentação, bem como os 

contatos para eventuais dúvidas, encontra-se disponível no próprio Portal do Candidato.  

O não envio da documentação, o envio de documentação incompleta, o não 

comparecimento à matrícula presencial ou a não apresentação da documentação exigida no 

momento da matrícula presencial implicam renúncia irretratável da vaga.  

A lista de ordenamento geral está disponível em http://www.ufrgs.br/prograd/ingresso-

cv-sisu. 
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Candidatos classificados para o semestre 2017/2:  

Curso Nome 

Modalidade 

de Ingresso 

Administração - Noturno Daniel Oliveira dos Santos L1 

Administração - Noturno Giuliana Pacheco Prusch L1 

Administração - Noturno Kimberly de Souza Batista L1 

Ciências Biológicas Aline Fátima Paz L1 

Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno Aline Neves L1 

Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno Amanda Aléxia Almeida de Avila Brocardo L2 

Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno Nataniel Renê Soriano Silva Costa L2 

Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno Thaís da Silva Ribeiro L2 

Engenharia Civil Felipe König Lehnen AC 

Engenharia de Computação Marcos Vinicius Chiele Damin L1 

Engenharia de Produção Nikolle Aimee Pilau Mayer L3 

Engenharia Elétrica Demian Bitencorte Oliveira Grams L3 

Farmácia Amanda Bohn L3 

Medicina Raul Salinas Arrojo L1 

Nutrição Andrielli da Rosa Camargo L2 

Pedagogia Gabriela Oliveira Jacobs L1 

Química - Licenciatura - Noturno Elisandra Cosme Jacques AC 

Química Industrial - Noturno Evandro Augusto do Canto Duarte AC 

 

O próximo chamamento será divulgado no dia 11/08/2017 em www.ufrgs.br. 

 

Porto Alegre, 08 de agosto de 2017. 

 

                                                                                     

Vladimir Pinheiro do Nascimento, 

Pró-Reitor de Graduação. 
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