UFRGS 2020
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

INSCRIÇÃO

CURSOS/VAGAS

MEDICINA – ENFERMAGEM – CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PERÍODO

19/08 a 16/09/2019

LOCAL

www.vestibular.ufrgs.br
R$ 145,00

TAXA

Poderá ser efetuado em qualquer agência bancária até o dia 17/09/2019

PROVAS

DATA

DISCIPLINAS

23/11/2019

 Física, Literatura em Língua Portuguesa e Língua
Estrangeira Moderna

24/11/2019

 Língua Portuguesa e Redação

30/11/2019

 Biologia, Química e Geografia

01/12/2019

 História e Matemática

DURAÇÃO

4 horas e
30 minutos

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
CPF e RG
OBSERVAÇÕES:
 Nota do ENEM - Na edição deste ano é o fim da possibilidade de incremento das notas das provas
objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como benefício ao Concurso Vestibular, devido à
antecipação da divulgação do resultado final. Vale ressaltar que a destinação de 30% das vagas para o
Sistema de Seleção Unificada (SiSU) segue inalterado, inclusive com a previsão da inclusão de vagas dos
cursos de Artes Visuais e Teatro;
 O Concurso Vestibular (CV 2020) destina-se ao ingresso nos cursos de graduação da UFRGS, conforme
Lei 9.394/96, art. 44, II. 1.2 – A seleção para provimento das vagas compreenderá nove provas objetivas
de escolha múltipla, de conhecimentos das matérias do núcleo comum do Ensino Médio, e uma prova
de Redação em Língua Portuguesa, que ocorrerão nos dias 23, 24 e 30 de novembro e 01 de dezembro
de 2019, e serão comuns a todos os candidatos;
 A inscrição provisória será homologada pela UFRGS SOMENTE após o recebimento da confirmação do
pagamento do valor da inscrição;
 A informação individualizada sobre o município e local de realização das provas estará disponível na
Internet Portal do Candidato a partir do dia 16/10/2019, não sendo fornecidas informações, por
telefone, a respeito de datas, de locais e de horários de provas;
 CLIQUE AQUI acessar o site do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

