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Como fazer a inscrição?

A inscrição ao Concurso Vestibular de Verão 2014 da PUCRS se dará a partir do preenchimento completo 
dos dados solicitados na ficha de inscrição (ver modelo na página 51), através da internet (www.pucrs.br/vestibular), 
e do pagamento da taxa de inscrição, impressa no ato da inscrição.

Que documentos são necessários para a inscrição?
 Para preencher correta e completamente a ficha de inscrição, é necessária a Cédula de Identidade, com validade 
vigente (ver quadro da página 39), se brasileiro.
 Se o candidato for estrangeiro, é necessário o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), que é o comprovante 
de permanência legal no Brasil.

Qual o período de inscrição?
 De 1º. a 27 de novembro de 2013.

Qual o valor da inscrição?
 R$ 95,00. O Manual do Candidato ao Concurso Vestibular de Verão 2014 está disponível para download no 
endereço www.pucrs.br/vestibular. Quem desejar poderá adquiri-lo no Campus Central, na Central de Atendimento 
ao Aluno, térreo do prédio 15, das 8h às 21h, mediante o pagamento de R$ 5,00.

 EM QUALQUER CASO, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS.

Como fazer o pagamento da inscrição?
 O pagamento poderá ser realizado até o dia 28 de novembro de 2013 em qualquer agência bancária do território 
nacional, conforme sua opção por ocasião da inscrição.

Quais os locais de inscrição?
 As inscrições para o Concurso Vestibular de Verão 2014 da PUCRS serão realizadas via Internet, de qualquer 
ponto, no endereço www.pucrs.br/vestibular, 24 horas por dia. Também poderão ser realizadas no seguinte local 
e horário:

• Campus Central: Av. Ipiranga, 6681, Central de Atendimento ao Aluno, térreo do prédio 15, das 8h às 21h.

Quais os procedimentos
para a inscrição?

ATENÇÃO

Devido a determinação expressa na Portaria nº. 391, de 07 de fevereiro de 2002, do Ministério da 
Educação, somente serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando o Ensino Médio ou 
que possuam o Certificado de Conclusão deste nível de ensino pela via regular ou da suplência. Assim, 
ao preencher a ficha de inscrição, o candidato deve indicar, no campo destinado a isso, a situação 
escolar em que se encontra, responsabilizando-se pela declaração.
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Onde o candidato realizará as provas do Concurso Vestibular?
 A informação sobre o local – prédio e sala – onde o candidato deverá realizar as provas do Concurso Vestibular 
será divulgada a partir do dia 03/12 pela internet (www.pucrs.br/vestibular); pelo e-mail fornecido pelo candidato; 
na mídia impressa; e no Campus Central da PUCRS (Central de Atendimento ao Aluno, térreo do prédio 15).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• O Concurso Vestibular de Verão 2014 somente habilitará os classificados para a matrícula no primeiro semestre 
de 2014, observadas as exigências expressas no Manual do Candidato.

• Nenhum candidato poderá inscrever-se para mais de um curso no mesmo Concurso Vestibular.

• A Universidade não garante a realização do Concurso Vestibular para curso que não tenha no mínimo 30 can-
didatos inscritos. Caso ocorra essa hipótese, será feita comunicação no dia 29/11/2013. Os candidatos destes 
cursos deverão, por isso, comparecer à Universidade, no dia 02/12/2013, para fazerem nova opção ou receberem 
a importância correspondente à inscrição.

• O candidato com necessidades educacionais especiais que desejar atendimento especial, deverá dirigir-se 
pessoalmente ou através de representante ao Campus Central – Setor de Ingresso (prédio 1, sala 305) – para 
formalizar sua solicitação e apresentar laudo, emitido por especialista, que especifique a natureza, o tipo e o grau 
de deficiência, bem como as condições recomendadas para a realização das provas.

  O critério no qual se baseia a Universidade para selecionar os candidatos aos diferentes cursos de graduação 
é a verificação de conhecimentos, capacidades e habilidades intelectuais, evidenciados em resposta a instrumentos 
que constituem as provas do Concurso Vestibular, nos níveis de conhecimento, compreensão, aplicação e análise, 
descritos no quadro a seguir.

CONHECIMENTO

É o processo mental que enfatiza a lembrança de fatos, conceitos, generalizações, teorias, datas, 
fenômenos, materiais, fórmulas, expressões, métodos, processos, fluxos, etc. Neste nível de 
conhecimento, o examinando será levado a recordar ou a reconhecer aquilo que aprendeu, do modo 
mais claro e direto possível.

COMPREENSÃO

Representa o primeiro estágio do entendimento, o que significa que o examinando sabe o que está 
sendo comunicado e pode fazer uso do material ou ideia comunicada sem necessariamente relacioná-
lo com outro material ou sem se aperceber de suas implicações totais. O examinando pode ser 
solicitado a reconhecer uma fórmula apresentada sob uma forma equivalente, a explicar as figuras 
literárias existentes num texto, ou seja, a demonstrar que efetivamente entendeu o que estudou, leu 
ou ouviu e não apenas memorizou símbolos verbais sem significado para ele.

APLICAÇÃO

Neste nível, o examinando é solicitado a usar seus conhecimentos em situações novas, diferentes 
daquelas que habitualmente encontra em seu contexto de estudos ou nos livros didáticos. Frente a 
uma situação ou problema novos, não familiares, terá de reestruturar diferentes elementos e gerar 
um novo contexto.

ANÁLISE

É o processo mental de decompor um todo em suas partes constitutivas, que se completa com a 
capacidade de perceber como as diversas partes se organizam umas em relação às outras. Neste 
nível, solicita-se que o examinando, por exemplo, seja capaz de distinguir os fatos das hipóteses, as 
ideias principais das acessórias, ou reconhecer os pressupostos que servem de apoio a determinadas 
conclusões, generalizações, fenômenos ou processos. 

Como são as provas do
Concurso Vestibular da PUCRS?


