UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº20/2019 PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS
REMANESCENTES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 DO CONCURSO
VESTIBULAR 2019 COM VISTAS AO INGRESSO NO SEGUNDO SEMESTRE DE
2019 (2019/2) E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 (2020/1)
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
considerando o Edital do Concurso Vestibular de 2019, de 04 de outubro de 2018, e as
disposições legais e regulamentares vigentes, convoca os candidatos abaixo identificados,
classificados no Concurso Vestibular 2019 e ainda não lotados em vaga no respectivo curso,
obedecendo à ordem de classificação para cada sistema de ingresso, para ocupação das vagas
remanescentes do primeiro semestre de 2019, com vistas à matrícula e ingresso nas atividades
acadêmicas do curso no segundo semestre de 2019 (2019/2) - para cursos com ingresso
regular de calouros no segundo semestre - ou no primeiro semestre de 2020 (2020/1) - para
cursos cujo ingresso de calouros ocorre apenas no primeiro semestre de cada ano.
Os candidatos deverão enviar, impreterivelmente das 9h do dia 25/06/2019 às
23h59min do dia 01/07/2019, exclusivamente através do Portal do Candidato, na forma de
arquivos digitalizados de boa qualidade, todos os documentos exigidos no Edital do Concurso
Vestibular de 2019, de acordo com a modalidade de vaga para a qual foram lotados. O envio
da documentação através do Portal do Candidato somente estará concluído após a emissão do
comprovante de envio pelo sistema.
O Portal do Candidato pode ser acessado em www.portaldocandidato.ufrgs.br. O
tutorial para envio da documentação está disponível no Portal do Candidato.
A lista de ordenamento geral está publicada em http://www.ufrgs.br/prograd/ingressocv-sisu.
Conforme estabelecido no Edital do Concurso Vestibular 2019, perderá a vaga o
candidato que: a) não enviar toda a documentação exigida, na forma e no prazo determinados,
em qualquer uma das etapas de análise e/ou recurso; b) não entregar, na forma e nos prazos
estabelecidos, a documentação complementar eventualmente solicitada em recurso; c) não
responder, na forma e nos prazos estabelecidos, à solicitação de complementação de
informações eventualmente solicitada em recurso; d) não assinar e/ou não preencher
integralmente todos os campos das declarações solicitadas; e) não assinar e/ou não preencher
integralmente todos os campos, quando for o caso, da autodeclaração étnico-racial; f) não
comparecer na data e no local estabelecidos para a verificação presencial da autodeclaração
étnico-racial e/ou sair do local antes de finalizada sua participação nesta etapa; g) não
comparecer na data e no local estabelecidos para entrevista e/ou inspeção médica, quando for
o caso; h) não comprovar a condição exigida para a ocupação da vaga em que foi lotado; i)
não comparecer à matrícula presencial nos períodos estabelecidos pela Universidade e/ou não
apresentar a documentação exigida nesta etapa.
A matrícula presencial de 2019/2 (matrícula regular e matrícula provisória) será
realizada na Comissão de Graduação do Curso, no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. A
faixa-horária de matrícula de cada candidato, informando o dia, horário e local de
comparecimento na Comissão de Graduação do curso, será divulgada em www.ufrgs.br no dia
30/07/2019.
A matrícula deverá ser feita pelo próprio candidato ou por seu representante legal,
munido de procuração original e de documento de identificação do procurador (original) e do
outorgante (original ou cópia). A procuração não precisa ser autenticada em cartório.
Estarão aptos à matrícula regular de 2019/2 os candidatos com toda documentação de
ingresso homologada/deferida, em todas as etapas de análise, conforme a modalidade de vaga
para a qual foram lotados, até o dia 17/07/2019. Estes candidatos deverão comparecer no
Atendimento de Ingresso na Graduação (Av. Paulo Gama, 110, Anexo I, Térreo) no período
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de 22/07/2019 a 26/07/2019, das 9h às 12h e das 14h às 17h, para apresentar os originais dos
seguintes documentos enviados pelo Portal do Candidato: certificado de conclusão do Ensino
Médio; histórico escolar completo do Ensino Médio e documento de identificação do
candidato. Nesta ocasião será feita a primeira etapa de matrícula regular, mediante a
conferência da documentação de ingresso acima listada e estabelecimento do vínculo ao curso
(registro de vínculo sem atividade em 2019/1). Após, estes candidatos deverão comparecer na
Comissão de Graduação do curso, no período de 07/08/2019 a 09/08/2019 (conforme faixahorária a ser publicada no dia 30/07/2019), para realizar a segunda etapa de matrícula no
curso (matrícula nas atividades de ensino de 2019/2).
Os candidatos lotados para início das atividades acadêmicas em 2019/2, cuja análise
da documentação de ingresso não tenha sido concluída até a divulgação da faixa horária da
matrícula dos calouros 2019/2, poderão realizar matrícula provisória no período de
07/08/2019 a 09/08/2019. O vínculo através da matrícula provisória será permitido até a
conclusão definitiva das análises exigidas conforme a modalidade de lotação de vaga. A
faixa-horária de matrícula destes candidatos será publicada no dia 30/07/2019.
Estarão aptos à matrícula regular em 2020/1 candidatos de cursos cujo ingresso de
calouros ocorre apenas no primeiro semestre de cada ano, e que estejam com toda
documentação de ingresso homologada/deferida, em todas as etapas de análise, conforme a
modalidade de vaga para a qual foram lotados, até a divulgação da faixa horária da matrícula
dos calouros 2020/1. Estes candidatos deverão comparecer na Central de Atendimento da PróReitoria de Graduação, em data a ser informada posteriormente por e-mail, para apresentar os
originais dos seguintes documentos enviados pelo Portal do Candidato: certificado de
conclusão do Ensino Médio; histórico escolar completo do Ensino Médio e documento de
identificação do candidato. Nesta ocasião será feita a primeira etapa de matrícula regular,
mediante a conferência da documentação de ingresso acima listada e estabelecimento do
vínculo ao curso (registro de vínculo sem atividade em 2019/1 e 2019/2). Após, estes
candidatos deverão comparecer na Comissão de Graduação do curso, no período destinado à
matrícula presencial de calouros de 2020/1 (conforme faixa-horária a ser publicada
posteriormente), para realizar a segunda etapa de matrícula no curso (matrícula nas atividades
de ensino de 2020/1). Os candidatos cuja análise da documentação de ingresso ainda não
tenha sido concluída até a divulgação da faixa horária da matrícula dos calouros 2020/1
poderão realizar matrícula provisória. O vínculo através da matrícula provisória será
permitido até a conclusão definitiva das análises exigidas conforme a modalidade de vaga em
que foi lotado.
CANDIDATOS CLASSIFICADOS (por curso):
Curso
Administração - Diurno
Administração - Diurno
Administração - Noturno
Agronomia
Artes Visuais - Bacharelado
Artes Visuais - Licenciatura
Biblioteconomia
Ciência da Computação
Ciência da Computação

Semestre
Candidato(a)
Modalidade Ingresso
Lourenzo Meneghetti
AC/A0
2019/2
Luiza Fett Mello e Souza
AC/A0
2019/2
Giovane Silva Nunes
L3/L5
2019/2
Murilo Tortelli
AC/A0
2019/2
Muryel de Lima Oliveira
L1
2020/1
Sofia Robaina Vargas
AC/A0
2020/1
Sarita Gambato de Souza
AC/A0
2019/2
Bruno Claudio Clezar Silveira
L1
2019/2
Nícolas Santos Quadros
L1
2019/2
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Ciências Econômicas - Diurno
Ciências Jur/Soc - Direito - Diurno
Ciências Jur/Soc - Direito - Noturno
Dança - Licenciatura
Engenharia Ambiental
Engenharia Física
Engenharia Mecânica
Filosofia - Licenciatura - Noturno
Física - Bacharelado - Astrofísica
Física - Bacharelado - Astrofísica
Física - Bacharelado - Astrofísica
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geologia
História - Diurno
História - Noturno
Letras - Bacharelado
Letras - Bacharelado
Letras - Bacharelado
Letras - Licenciatura
Letras - Licenciatura
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Música
Psicologia - Diurno
Publicidade e Propaganda
Relações Internacionais
Relações Internacionais
Serviço Social - Noturno

Luis Henrique Machado
Fontana
Gabriel Luis Ferreira da Silva
Daniel Sant'Anna Silveira
Yasmin de Lima
Manuela Távora Dutra
Germano Agnes Menger
Pedro Coutinho Guarise
Felipe Ravison Paveglio
Gustavo Batista Titow
Luiza Mariana Coelho
Caceres
Vinícius Pasquatto
Bittencourt
Ana Paula Fernandes Padilha
Mariana Magnus de Souza
Antonio Ailton de Souza
Pereira
Leonardo Lizzot Trindade
Marcone Luiz Böhler Júnior
Guilherme Schwindt de Matta
Luana Selau Machado
Marga Isadora Dröse Ribeiro
Gabriela Alves Schirmer
Pietrah Andrejew Fraga
Filipe Novaes de Gois
Larissa Silva Baquião
Lucas Domingos dos Santos
Wagner Arruda da Silva
Vicente Breyer
Dienifer Wanke Schmidt
Carolina Machado da Silveira
Eduarda Tietbohl Hoffmann
Milena de Oliveira Feijo
Bianca Pinheiro Paim

L3/L5
L4/L6
L1
L1
L3/L5
AC/A0
L3/L5
AC/A0
L1

2019/2
2019/2
2019/2
2020/1
2020/1
2020/1
2019/2
2020/1
2020/1

L1

2020/1

L3/L5
L1
L3/L5

2020/1
2020/1
2020/1

AC/A0
L3/L5
L3/L5
L3/L5
L3/L5
L3/L5
L1
L1
L2
L2
L4/L6
L13
AC/A0
L4/L6
L1
L1
L1
L1

2020/1
2020/1
2020/1
2020/1
2020/1
2020/1
2020/1
2020/1
2019/2
2019/2
2019/2
2019/2
2020/1
2020/1
2019/2
2020/1
2020/1
2020/1

O próximo chamamento de vagas remanescentes, se houver, será publicado
posteriormente em www.ufrgs.br.
Porto Alegre, 24 de junho de 2019.
Vladimir Pinheiro do Nascimento,
Pró-Reitor de Graduação.
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