Edital nº. 09 – Convocação de Suplentes da Mobilidade Externa Segunda Edição 2019
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a convocação dos candidatos suplentes da Mobilidade Externa Segunda Edição 2019 para provimento de
vagas nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul para ingresso no 1º semestre
de 2020.
1. Relação de candidatos suplentes convocados:
UNIDADE
Alegrete
Bagé
Frederico
Westphalen
Frederico
Westphalen
Porto Alegre
Porto Alegre

Sananduva

CURSO
Pedagogia - Licenciatura
Pedagogia –Licenciatura

CANDIDATO
Cate Fernanda Petrocelli da
Silveira
Miriam Cristina Valério de
Valério

Administração Pública

1° Natalie Duranti Levandoski

Administração Pública

2° Ana Claudia Syzdlodki

Engenharia de Controle a
Automação
Letras: Licenciatura em
Língua Portuguesa e
Literaturas de Língua
Portuguesa
Agronomia- Bacharelado

SEMESTRE
4°

TURNO
Noturno

MODALIDADE
Diplomado (a)

3°

Noturno

Diplomado (a)

3°

Noturno

Diplomado (a)

3°

Noturno

Diplomado (a)

3°
3°

Vespertino
e Noturno
Integral

Transferência
Externa
Diplomado (a)

3°

Integral

Diplomado (a)

1° Ariel Adelson Campos Luiz

Julio Cesar dos Reis da Silva

1° Andresa Fátima Duarte

2. ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA PRESENCIAL:
2.1 A efetivação da matricula do candidato suplente convocado estará condicionada a apresentação de todos os documentos previstos
no Edital 01 no item 8, de acordo com a modalidade para a qual foi inscrito. Os candidatos deverão entrar em contato com as
Unidades para confirmação dos horários de atendimento. Os endereços e telefones encontram-se no anexo I do Edital n.01 de
Mobilidade Acadêmica Externa.
2.2 Os candidatos relacionados na tabela acima deverão comparecer na secretaria de sua Unidade, conforme cronograma
abaixo, para confirmar interesse na vaga e para entregar os documentos:

Datas para confirmação de interesse na vaga e para entregar os
documentos:

Dias
14/01/2020;
16/01/2020

15/01/2020

e

3. DA MATRÍCULA EM COMPONENTES CURRICULARES:
A matrícula dos ingressantes selecionados por meio deste edital em componentes curriculares deverá ser realizada online, através do
portal do aluno (academico.uergs.edu.br/aluno), no prazo estipulado pelo calendário acadêmico, sendo obrigatória a matrícula em no
mínimo 2 componentes curriculares, conforme Regimento Geral da Universidade. Para o primeiro acesso, o usuário é o CPF do
acadêmico. No campo senha, digite os três primeiros números do CPF mais o ano do nascimento, ou utilize a opção “esqueceu
a senha”.
3.1 Caso o ingressante deseje solicitar matrícula em componente cujo pré-requisito não conste liberado no sistema, o mesmo deverá
solicitar quebra de pré-requisitos no sistema de protocolos do portal do aluno em período estabelecido pelo calendário acadêmico e
após o deferimento acessar novamente o portal do aluno para realizar a matrícula.

3.2 Caso o ingressante deseje solicitar matrícula em componente curricular de outro curso, o mesmo deverá solicitar matrícula em
outro curso no sistema de protocolos do portal do aluno em período estabelecido pelo calendário acadêmico e após o deferimento
acessar novamente o portal do aluno para realizar a matrícula.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS:
4.1 O candidato com matrícula homologada deverá iniciar as aulas a partir do dia 09 de março de 2020.
4.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino.
4.3 Caso haja desistência de candidatos com matrícula homologada, ou não confirmação de interesse dos suplentes convocados neste
Edital, poderão ocorrer novas convocações na data de 20/01/2020.
Porto Alegre, 10 de janeiro de 2020.
Leonardo Alvim Beroldt da Silva
Reitor

