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MANUAL DO CANDIDATO URCAMP

Se você chegou aqui é porque busca um futuro melhor.
E encontrou.
E futuro é o plano permanente da formação acadêmica que
a Urcamp preparou para você. Se você busca a formação superior a partir
de um método inovador, que moderniza a relação entre acadêmicos e
professores e, ainda, utiliza as novas tecnologias, seja bem-vindo à
GRADUAÇÃO i da Urcamp.
Nosso projeto acadêmico permite que os estudantes tenham efetiva
atividade prática desde os primeiros semestres do curso escolhido. Já nos
primeiros módulos os acadêmicos desenvolvem Projetos Integradores que
resolvem questões reais junto à comunidade. Com as novas tecnologias e
as oportunidades da virtualização, o estudante se transforma e assume
o protagonismo de seu aprendizado.
Os conteúdos agora são conhecimento; as aulas se transformam em
grandes experiências; o que era vocação vira base para o desenvolvimento
de competência e liderança.
Estruturada em cinco unidades na região da Campanha e Fronteira
Oeste do RS, a Urcamp está em Bagé, Alegrete, Dom Pedrito, Santana do
Livramento e São Gabriel. Nestas localidades, distribui seu conhecimento a
partir de salas, auditórios, bibliotecas físicas e virtuais, laboratórios e
estrutura de campus esportivos, campus rural, museus, hospital
universitário e jornal diário.
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Com a participação garantida, os acadêmicos reúnem grande
currículo de projetos e ações antes mesmo de se formar. Então, A
Graduação i moderniza o acesso ao conhecimento e te prepara melhor
para o mundo do trabalho.

Graduação i
inovadora, interdisciplinar, impactante, ilimitada, interativa

PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
As

inscrições

são

realizadas

a

partir

do

dia

10/11/2021

no

site

vestibular.urcamp.edu.br.

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO
- Preencha os dados solicitados;
- O candidato que optar pelo aproveitamento dos resultados do ENEM, deverá indicar
esta opção no momento da inscrição – (edições entre os anos de 2010 e 2020); não é
necessário a realização da prova online. A aprovação do candidato será validada
através do sistema MEC e será verificado pela URCAMP;
- O candidato deverá informar, no ato da inscrição, nos campos específicos, se houver
alguma necessidade de atendimento especial;
- Taxa de inscrição: R$10,00

DATA – HORÁRIO – LOCAL DA PROVA
A prova de redação será on-line:
- A prova de redação será realizada nos períodos de: 10/11/2021 a 30/04/2022
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O link para realização da prova e acesso do candidato ao ambiente eletrônico será
enviado ao candidato, através do e-mail fornecido no ato da inscrição. O link ficará
disponível para realização da redação por 7 (sete) dias.

– Caberá ao candidato prover os recursos necessários (computador, tablet) para a
realização do processo avaliativo;
– O candidato, no momento da realização da prova, não poderá consultar sites,
materiais complementares, fotografar a prova e compartilhar informações sobre ela,
sob pena de desclassificação.

FORMAS DE INGRESSO
O ingresso via VESTIBULAR ONLINE se dá através da produção de um texto
dissertativo-argumentativo, através do link encaminhado para o e-mail indicado pelo
candidato no momento da inscrição.
Na prova, o TEMA é apresentado claramente ao candidato, a quem cabe
observar com atenção o que, DE FATO, está sendo solicitado.
Deve ficar clara a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, para que a
abordagem do TEMA seja fiel à proposta dada e fundamentada no assunto sugerido.
Para tanto, é preciso que haja estruturação e relacionamento das ideias, com
argumentação e progressão, sem esquecer a adequação vocabular e sintática aliadas à
correta pontuação de frases e períodos.
Utilização adequada de todas as convenções ortográficas (acentuação, hífen,
aspas, travessão, separação silábica, maiúscula/minúscula, parênteses, margens,
título), além do preenchimento de 20 a 30 linhas.

Ingresso através da NOTA DO ENEM, o qual deverá ser assinalado como opção
no momento da inscrição, e substituirá a redação, podendo desconsiderar o link. Para
que a nota seja computada, o candidato deve indicar o número de inscrição e ano do
último enem que realizou.
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Ingresso através de análise do HISTÓRICO ESCOLAR, poderá ser solicitado o
requerimento de vaga através dos canais de atendimento, via chat no site da
instituição ou WhatsApp (53) 3242-8244. Para isso, o candidato deve encaminhar o
histórico do ensino médio completo, ou equivalente.

Ingresso para PORTADORES DE DIPLOMA, o portador de diploma poderá
realizar o ingresso direto, através do requerimento de vaga encaminhado no chat de
atendimento no site da instituição ou

através do WhatsApp (53) 3242-8244,

encaminhando certificado de conclusão do curso, ou equivalente.

Ingresso por TRANSFERÊNCIA, o aluno deve realizar o requerimento de vaga
através do chat no site da instituição ou através do WhatsApp (53) 3242-8244,
encaminhando um comprovante de vínculo com outra instituição de ensino superior.

DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS
– Os resultados podem ser conferidos, mediante consulta pelo número do CPF do
candidato, no site vestibular.urcamp.edu.br. Em caso de aprovação, o candidato
também recebe um e-mail, enviado pela Instituição, em até dois dias úteis após a
realização da prova.

COMO FAZER A MATRÍCULA
– A data do início das matrículas será a partir do dia 24/11/2021.
A matrícula será online, através do link que o Vestibulando receberá por e-mail.

Para o ato da matrícula, deverão apresentar na Central do Aluno ou postar no portal
Sou Urcamp os seguintes documentos:
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Originais:
1 - Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente, no
caso de candidatos estrangeiros (Obrigatório no ato da matrícula);
2 - Documento de identidade civil, CPF, título de eleitor, certidão de
nascimento/casamento, histórico escolar com certificado de conclusão do ensino
médio e comprovante de residência;
3 - No caso de alunos estrangeiros, documentos oficiais de identificação, tais como:
Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM), Registro Nacional de Estrangeiro
(RNE) e Carteira de Identidade de Estrangeiro (CIE).

– O candidato que matricular-se em Educação Física (Licenciatura/Bacharelado),
deverá apresentar ATESTADO MÉDICO, apto para cursar.

Observação quanto à documentação:
-

Os documentos postados de forma digital serão analisados pelos Registros
Acadêmicos para verificar a autenticidade e os padrões de digitação exigidos.
Caso seja necessário que o candidato reenvie alguma documentação, a Urcamp
entrará em contato.

FINANCIAMENTOS, BOLSAS E DESCONTOS
A URCAMP disponibiliza as seguintes modalidades de financiamentos, créditos
universitários, descontos e bolsas:

FIES – Programa de Financiamento Estudantil, o qual permite que o aluno
possa financiar a graduação. O percentual é determinado pelos critérios estabelecidos
pelo Ministério da Educação com base na renda do candidato. Para isso, é necessário
que o estudante tenha realizado o Enem a partir de 2010 e obtido média aritmética
das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos, e nota
na redação superior a zero. A inscrição é feita no site fies.mec.gov.br, onde contam,
também, o cronograma e os critérios para concorrer;
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PRAVALER – O Pravaler é um financiamento estudantil cujo percentual é
determinado pelo acadêmico, dentro das possibilidades ofertadas. A inscrição é
realizada

através

do

https://www.pravaler.com.br/financiamento-estudantil/universidade-urcamp/,

site
onde

estão todos os cursos oferecidos pela Urcamp com seus respectivos valores de
mensalidade;

BANRISUL – O Banrisul disponibiliza financiamento estudantil, com condições e
análises próprias para seus clientes. A inscrição é realizada normalmente pela
instituição e após a

solicitação do aluno, é disponibilizada a carta de crédito e

encaminhada para o Banrisul para análise de crédito;

PROUNI – É um programa do Ministério da Educação que concede bolsas de
estudo integrais e parciais em Instituições privadas de educação superior, em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, para estudantes brasileiros que,
dentre os requisitos obrigatórios, não possuam diploma de nível superior. As regras
para concorrer às bolsas estão dispostas no site do MEC;

BOLSAS – Os funcionários da URCAMP e seus dependentes poderão ter
desconto no valor de suas mensalidades escolares, calculado de acordo com a
Convenção Coletiva de Trabalho SINTAE/RS.

DESCONTO DEPENDENTE – Desconto nas mensalidades escolares para os
dependentes de professores(as) da URCAMP, com percentuais, limites e condições
estabelecidos de acordo com a Convenção Coletiva de trabalho SINPRO/RS.

DESCONTO GRADUAÇÃO I – É concedido desconto nas mensalidades no
percentual de 5% para os pagamentos realizados até o 1º dia útil do mês.

