
EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO
POR REOPÇÃO E REINGRESSO COM REOPÇÃO

1. Abertura

O Pró-Reitor Acadêmico da Universidade de Caxias do Sul, no uso de suas atribuições,
torna  públicas  as  condições que regem o encaminhamento  e  a  apreciação das  solicitações
reopção  e  de  reingresso  com reopção  (respeitado  o  limite  de  três  anos  de  interrupção  de
estudos – Art. 198, § 1º do Regimento Geral) para o primeiro período letivo extensivo de 2017
a serem protocolizadas exclusivamente pelo portal UCS Virtual de 16 a 26 de agosto de 2016.

2. Vagas e critérios de classificação

2.1. Cursos                                                                                                                          Vagas

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CAXIAS DO SUL 

348 – Administração  (noite) . .................................................................................................30
349 – Administração (manhã) ..................................................................................................05
432 – Agronomia (tarde, vespertino e noite) ...........................................................................10
146 – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tecnologia (vespertino e noite) (2).............10
127 – Arquitetura e Urbanismo (vespertino e noite) – Campus 8............................................10
162 – Arquitetura e Urbanismo (manhã e tarde) – Campus 8..................................................10
260 – Artes Visuais – Bacharelado (vespertino e noite) – Campus 8 …..................................10
2275 – Artes Visuais – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)....................................10
159 – Automação Industrial – Tecnologia (vespertino e noite).................................................10
124 – Ciência da Computação (vespertino e noite).................................................................15
435 – Ciências Biológicas – Bacharelado (tarde, vespertino e noite) (3).................................10
2442 – Ciências Biológicas – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)..........................15
325 – Ciências Contábeis (noite) (4)........................................................................................05
326 – Ciências Econômicas (noite) (4).....................................................................................15
357 – Comércio Internacional (noite) (4)..................................................................................15
261 – Design (vespertino e noite) – Campus 8 (5)...................................................................10
256 – Design de Moda – Tecnologia (vespertino e noite) – Campus 8 ...................................10
327 – Direito (manhã) (3)..........................................................................................................10
323 – Direito (noite) (3) (4).......................................................................................................15
429 – Educação Física – Bacharelado (manhã, vespertino e noite)........................................10
2441 – Educação Física – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)..............................15
421 – Enfermagem (tarde e vespertino)...................................................................................15
132 – Engenharia Ambiental (vespertino e noite)....................................................................10
169 – Engenharia Automotiva (vespertino e noite) (1).............................................................10
157 – Engenharia Civil (vespertino e noite) – Cidade Universitária e Campus 8  ...................05
165 – Engenharia Civil (tarde e vespertino) – Cidade Universitária e Campus 8 (1)...............15
168 – Engenharia de Computação (vespertino e noite) (1)......................................................05
147 – Engenharia de Controle e Automação (vespertino e noite) ...........................................15
140 – Engenharia de Materiais (vespertino e noite) (2)...........................................................15
131 – Engenharia de Produção (vespertino e noite)................................................................15
164 – Engenharia Elétrica (vespertino e noite) (1)...................................................................10
122 – Engenharia Mecânica (vespertino e noite).....................................................................15
123 – Engenharia Química (vespertino e noite) ......................................................................15
438 – Estética e Cosmética (vespertino e noite) (1)................................................................ 05
430 – Farmácia (tarde, vespertino e noite)...............................................................................10



510 – Filosofia – Bacharelado (manhã e noite)........................................................................15
2525 – Filosofia – Licenciatura Integrada) (vespertino e noite) (2)..........................................10
2172 – Física – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)...............................................10
428 – Fisioterapia (manhã, tarde e vespertino)........................................................................05
264 – Fotografia – Tecnologia (manhã) (2)...............................................................................10
382 – Gastronomia – Tecnologia (tarde, vespertino e noite)  – Caxias e F. da Cunha …........05
2233 – Geografia – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2).........................................10
3367 – Gestão Comercial – Tecnologia (vespertino e noite) (1) (7).........................................10
3366 – Gestão de Recursos Humanos – Tecnologia (vespertino e noite) (1) (7)  ..................10
2276 – História - Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)............................................. 20
251 – Jornalismo (vespertino e noite).......................................................................................10
2277 – Letras - Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)............................................... 20
2278 – Letras-Inglês - Licenciatura Integrada) (vespertino e noite) (2)...................................10
3364 – Marketing – Tecnologia (vespertino e noite) (1) (7) .....................................................10
2170 – Matemática – Licenciatura Integrada (vespertino e noite)(2).......................................20
437 – Medicina Veterinária (tarde, vespertino e noite) (1).......................................................10
2281 – Música – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2).............................................10
431 – Nutrição (tarde, vespertino e noite) ...............................................................................10
443 – Odontologia (tarde, vespertino e noite) (1) (7)...............................................................10
2573 – Pedagogia – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)...................................... 20
228 – Psicologia (manhã, tarde e vespertino) (6).....................................................................20
271 – Psicologia (vespertino e noite) (1) (3) (6).......................................................................10
241 – Publicidade e Propaganda (tarde, vespertino e noite) ..................................................10
3436 – Radiologia – Tecnologia (vespertino e noite) (1) (7).....................................................05
282 – Relações Públicas (vespertino e noite)..........................................................................20
2171 – Química – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)....... ...................................10
270 – Serviço Social (noite) ….................................................................................................03
141 – Sistemas de Informação (vespertino e noite) (2) ...........................................................20
2267 – Sociologia – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)........................................10
254 – Tecnologias Digitais (vespertino e noite) – Cidade Universitária e Campus 8 ..............15
381 – Turismo (noite) - Cidade Universitária e Flores da Cunha (1) (2)...................................05

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VACARIA
726 – Administração (noite) .....................................................................................................20
744 – Agronomia (tarde, vespertino e noite)............................................................................10
725 – Ciências Contábeis (noite) .............................................................................................05
723 – Direito (noite) (3) ............................................................................................................10

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DOS VINHEDOS
663 – Administração (noite) (4) ................................................................................................15
674 – Arquitetura e Urbanismo (vespertino e noite) (1)............................................................10
677 – Ciência da Computação (vespertino e noite) (1)........................................................... 10
625 – Ciências Contábeis (noite) (4)........................................................................................10
664 – Comércio Internacional (vespertino e noite)...................................................................10
665 – Design (vespertino e noite) ............................................................................................10
628 – Direito (manhã) (3) (4) ...................................................................................................05
623 – Direito (noite) (3) (4).......................................................................................................05
2683 – Educação Física – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)..............................15
678 – Engenharia Civil (vesp. e noite) – Também Cidade Univ. (Caxias) e Campus 8 (1).......10
654 – Engenharia de Produção (vespertino e noite)................................................................20
657 – Engenharia Elétrica (vespertino e noite) . .....................................................................15
667 – Engenharia Eletrônica (vespertino e noite) ...................................................................10
660 – Engenharia Mecânica (vespertino e noite) ....................................................................20



2680 – Pedagogia – Licenciatura Integrada (vespertino e noite) (2)........................................15
684 – Psicologia (vespertino e noite) (1) (3) (6)........................................................................11

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS

351 – Administração (noite) (4) ................................................................................................10
370 – Ciências Contábeis (noite) (2) (4) ..................................................................................10
336 – Direito (noite) (3) (4).......................................................................................................10

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE FARROUPILHA
352 – Administração (noite) (4) ................................................................................................20
339 – Ciências Contábeis (noite)  (4).......................................................................................05
343 – Direito (noite) (3) (4).......................................................................................................10

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA PRATA

356 – Administração (noite) (4) ................................................................................................10
345 – Ciências Contábeis (noite) (4) .......................................................................................05
360 – Direito (noite) (3) (4).......................................................................................................10

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GUAPORÉ

355 – Administração (noite) (2) (4) ..........................................................................................04
334 – Direito (noite) (2) (3) (4)..................................................................................................04

CAMPUS UNIVERSITÁRIO VALE DO CAÍ
353 – Administração (noite) (4) ................................................................................................15
347 – Direito (noite) (3) (4).......................................................................................................05
358 – Ciências Contábeis (noite) (4) .......................................................................................05

      (1) Curso em fase de implantação.
(2) Sujeito à análise individual da inserção curricular.
(3) Estágios poderão ocorrer em turno(s) diferentes(s) daquele(s) estabelecido(s) para o 

curso.
(4) Poderão ocorrer aulas também no turno vespertino.
(5) Este curso terá algumas aulas práticas na Cidade Universitária e também no Campus 

Universitário da Região dos Vinhedos (Bento Gonçalves).
(6) Aos ingressantes a partir de 2014 será facultado cursar em concomitância o curso de 

Psicologia e uma complementação pedagógica. Essa complementação habilita o 
Psicólogo a ministrar aulas de Psicologia no Ensino Médio e/ou Ensino Médio Técnico.

(7) Curso com oferta modular (o aluno deve se matricular em todas as disciplinas do 
módulo). 

2.2. O critério a ser observado no deferimento das solicitações de reingresso com reopção e
reopção será, dentro do limite das vagas existentes, a classificação dos candidatos, em ordem
decrescente  obtida  pela  multiplicação  da  média  aritmética  das  notas  representativas  dos
conceitos  finais  obtidos  nas  disciplinas  cursadas pelo interessado nos semestres  anteriores,
conforme registrado em histórico escolar atualizado, pelo índice de desempenho acadêmico (IA),
apurado de acordo com a seguinte equação:

IA= Nº de disciplinas cursadas com aprovação  
1+ número total de reprovações

No caso de empate,  será privilegiado o candidato que tenha cursado maior  número de



créditos.
2.2.1 No caso de cursos que funcionem em mais de um Campus, ou que funcionem num

único Campus mas em turnos diversos (por força de endereçamento de vagas feito em concurso
vestibular), prevalecerá, para efeito de reopção e como critério superior à classificação, apurada
de acordo com o item 2.2., a vinculação do aluno a este mesmo curso.

2.2.2 Só poderão concorrer à reopção os alunos que tiverem cursado, com aproveitamento,
no mínimo, doze créditos no curso de graduação ao qual estiverem vinculados.

2.2.3. Ainda poderão concorrer às vagas remanescentes de reingresso com reopção aqueles
alunos que estão desvinculados da Instituição, com matrícula trancada há mais de 3 (três)
anos.  Estes  ocuparão  as  vagas  restantes,  depois  do  preenchimento  pelos  classificados
conforme o item 2.2.

2.3. Cada solicitante somente poderá ingressar com um pedido e para um único curso.

2.4. Em caso de deferimento a não efetivação da matrícula implica em retorno ao curso de
origem.

3. Taxa
Para o protocolo do pedido será cobrada uma taxa de R$ 40,00 (quarenta reais). O não

pagamento implica em anulação automática do pedido.

4. Resultado

Os interessados tomarão conhecimento do deferimento ou não dos respectivos pedidos, bem
como do dia e horário de matrícula, através do Portal UCS virtual, no dia 28 de outubro de 2016,
às 14h.

                                                            Caxias do Sul, 15 de agosto de 2016.

                                                                       Prof. Dr. Marcelo Rossato
                                                                           Pró–Reitor Acadêmico
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