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dias horário
15/6/2015                                  

22/6/2015                               

25/6/2015             

29/6/2015             

30/6/2015          

27 e 28/7/2015     

3/8/2015

19/6/2015                                 

16, 17 e
18/6/2015                                  

Às 11h

Às 14h

Das 13h30min 
às 21h

Das 13h30min 
às 17h30min

Ver turno de 
funcionamento

Às 8h e às 
19h30min

Das 8h às 
11h30min

Ver a data 
e o horário 
de matrícula 
de cada curso

Divulgação da primeira chamada 
e lista de treineiros

24/6/2015                                  

27/7/2015                                 

Às 14h

Às 14h

Divulgação da terceira chamada

Divulgação da quarta chamada

Início das aulas

Integração acadêmica

Divulgação da segunda chamada

Matrícula dos classi�cados 
na primeira chamada

Matrícula dos classi�cados 
na terceira chamada

Matrícula dos classi�cados 
na segunda chamada

26/6/2015                                  Às 14hMatrícula por reopção de curso 
(o candidato interessado deverá 
estar presente no local da matrícula 
no horário indicado)

Data �nal para protocolar pedidos 
de aproveitamento de estudos

Matrícula dos classi�cados 
na quarta chamada

DATAS IMPORTANTES

Divulgação dos candidatos classi�cados
1- As listagens dos candidatos classi�cados no Concurso de Vestibular, da primeira à quarta chamada, 
serão divulgadas pela imprensa e pela internet (http://vestibular.upf.br).
2- Os candidatos classi�cados a partir da quinta chamada serão informados através de e-mail, telegrama 
e telefone, conforme dados fornecidos no momento da inscrição.
O Boletim de Desempenho Individual estará disponível no dia 15, a partir das 18h, no site do vestibular 
(usar o código informado no comprovante de inscrição), na Central de Atendimento ao Aluno (Prédio J1) 
e nos campi, podendo ser obtido mediante a apresentação do comprovante de inscrição.

Prouni – A UPF adere ao Programa Universidade Para Todos (Prouni), na forma 

da lei nº 11.096/05. O Prouni é dirigido aos estudantes com renda per capita 

familiar máxima de três salários mínimos (para bolsas de 50%) ou de um 

salário mínimo e meio (para bolsas de 100%), egressos do ensino médio da 

rede pública ou da rede particular que estudaram na condição de bolsistas 

integrais.

Bolsa Auxílio 25% – A UPF, por meio do Processo Seletivo de Inverno 

2015, oferece o Programa de Bolsa Auxílio 25%, regido por edital próprio,   

disponível no site da Instituição, o qual prevê gratuidade de 25% para os cursos 

de Enfermagem (B) e de Ciência da Computação (B).

Bolsa FUPF (Lei nº 12.101/09) – A UPF, por meio do Processo Seletivo de 

Inverno 2015, oferece o Programa de Bolsa FUPF (lei nº 12.101/09), regido por 

edital próprio, disponível no site da Instituição, o qual prevê gratuidade de 50% 

para os seguintes cursos, todos do Campus Passo Fundo: Ciências                     

Biológicas (L); Educação Física (L); História (L); Letras, Português - Espanhol e 

Respectivas Literaturas (L); Letras, Português - Inglês e Respectivas                    

Literaturas (L); Matemática (L) e Pedagogia (L).

INFORMATIVO
MATRÍCULAS

PROGRAMAS DE CRÉDITO
Fies – O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é promovido pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que �nancia até 100% das 

mensalidades dos alunos regularmente matriculados nos cursos habilitados 

pelo Ministério da Educação, segundo seus critérios. As inscrições são                

realizadas no site http://www.sis�esportal.mec.gov.br/.

Promucred - O Programa Municipal de Crédito (Promucred) é oferecido por 

prefeituras municipais conveniadas com a UPF. Tem legislação especí�ca e 

normas próprias e é administrado pelas próprias prefeituras.

Secretaria Geral dos Cursos da

Universidade de Passo Fundo.

BOLSAS

Como opções que facilitam o ingresso no ensino superior,
a UPF possibilita uma série de benefícios �nanceiros

para seus acadêmicos.

PREENCHENDO O GABARITO, PROCESSO SELETIVO 2015-2

1 ______
2 ______
3 ______
4 ______
5 ______
6 ______
7 ______
8 ______
9 ______
10 _____
11 _____

12 _____
13 _____
14 _____
15 _____
16 _____
17 _____
18 _____
19 _____
20 _____
21 _____
22 _____

23 _____
24 _____
25 _____
26 _____
27 _____
28 _____
29 _____
30 _____
31 _____
32 _____
33 _____

34 _____
35 _____
36 _____
37 _____
38 _____
39 _____
40 _____
41 _____
42 _____
43 _____
44 _____

45 _____
46 _____
47 _____
48 _____
49 _____
50 _____
51 _____
52 _____
53 _____
54 _____
55 _____

56 _____
57 _____
58 _____
59 _____
60 _____
61 _____
62 _____
63 _____
64 _____
65 _____
66 _____

67 _____
68 _____
69 _____
70 _____
71 _____
72 _____

PROVA TIPO:

Con�ra o gabarito o�cial no site

TODOS MERECEM TER ACESSO
AO ENSINO SUPERIOR. 

Conte com a UPF.
Não abra mão de
seus objetivos. 

Por isso, neste vestibular a UPF oferece auxílio próprio:
o Plano de Apoio Estudantil UPF. 
Os novos acadêmicos poderão utilizar o crédito
em 50% do valor do curso .*

*Acesse o site do vestibular e con�ra no edital as regras para seleção.
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Cursos, datas, horários e
valores para matrícula
A matrícula deverá ser feita pelo candidato classi�cado
ou por seu representante legal e será recebida no Campus I,
na Central de Atendimento ao Aluno – Prédio J1.

Observações:
1- No valor da matrícula, estão acrescidos R$ 4,00 (quatro reais) referentes à taxa do Diretório Central de 
Estudantes (DCE).
2- Para confecção da carteira estudantil, os alunos interessados deverão apresentar documento com foto e 
comprovante de matrícula na sede do DCE.
3- O valor da matrícula poderá ser pago em espécie, cheque no valor e cartões de débito/crédito (Visa, 
Mastercard, Banricompras e BBCrediário).
4- As demais mensalidades, além das formas já citadas, poderão ser pagas por meio de depósito identi�cado 
em conta corrente ou por de débito em conta (Banco do Brasil ou Banrisul), ou ainda podem ser quitadas na 
Central de Atendimento ao Aluno ou secretarias dos campi.
5- A restituição de valores pagos referentes à matrícula e/ou parcelas será feita somente quando o               
cancelamento do curso for solicitado até o primeiro dia letivo, mediante solicitação via intranet no ambiente 
do aluno, no percentual máximo de 80% do valor pago.

O valor a ser pago no ato da matrícula, por conta da
semestralidade, consta na tabela a seguir:

A cobrança da semestralidade é feita em
seis parcelas, a primeira no ato da 

matrícula e as outras com vencimento
no dia 05 de cada mês, a partir de agosto,

respeitando o prazo limite até dezembro de 2015.

campus PASSO FUNDO MATRÍCULAS
DIA HORÁRIOCURSO TURNO

VALOR MENSAL 
COM BOLSA 
 

MENSALIDADE
 

Administração (B)

Agronomia (B) 

Arquitetura e Urbanismo (B)

Ciência da Computação (B)

Ciências Biológicas (L)

Ciências Contábeis (B)

Design Grá�co (CST)

Direito (B)

Direito (B)

Educação Física (L)

Enfermagem (B)

Engenharia Ambiental (B) 

Engenharia Civil (B)

Engenharia Civil (B) 

Engenharia de Produção (B)

Engenharia Elétrica (B)

Engenharia Mecânica (B)

Engenharia Mecânica (B)

Estética e Cosmética (CST)

História (L)

Jornalismo (B)

Letras, Português – Espanhol e Respectivas Literaturas (L)

Letras, Português – Inglês e Respectivas Literaturas (L)

Matemática (L)

Medicina (B)

Medicina Veterinária (B) 

Odontologia (B)

Pedagogia (L)

Psicologia (B)

Publicidade e Propaganda (B)

Noturno

Integral (a)

Integral (b)

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Matutino

Noturno

Noturno

Integral (c)

Noturno

Integral (a)

Noturno

Noturno

Noturno

Matutino

Noturno

Matutino

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Integral (d)

Integral (d)

Integral (d)

Noturno

Noturno

Noturno

17

16

17

17

18

16

16

18

18

16

18

18

18

18

18

17

17

17

18

16

16

16

16

17

17

16

17

17

18

16

20h

15h30min

16h

19h

14h

19h30min

19h

19h

19h30min

17h30min

13h30min

15h30min

18h

17h30min

17h

14h30min

17h30min

17h

16h

13h30min

14h30min

18h30min

18h

19h30min

15h

16h30min

13h30min

18h30min

14h30min

15h

R$ 743,28*

R$ 550,30

R$ 628,34

R$ 995,04*

R$ 402,03

R$ 496,34

R$ 445,84

R$ 523,79

R$ 445,81

R$ 769,83

R$ 1.503,93

R$ 1.527,68

R$ 989,71

R$ 1.096,60

R$ 769,83

R$ 684,79

R$ 988,68

R$ 988,68

R$ 1.252,68

R$ 1.325,39

R$ 1.572,30

R$ 1.732,42

R$ 1.572,30

R$ 1.168,97

R$ 1.732,42

R$ 1.572,30

R$ 1.572,30

R$ 861,81

R$ 800,05

R$ 914,06

R$ 988,68

R$ 887,62

R$ 1.043,53

R$ 5.162,95

R$ 2.001,76

R$ 2.772,26

R$ 887,62

R$ 1.328,54

R$ 988,68

* Bolsa Auxílio com gratuidade de 25% para o curso de Ciência da Computação (B).
* Bolsa Auxílio com gratuidade de 25% para o curso de Enfermagem (B).

A matrícula deverá ser feita na data e no horário previstos        
(conferir tabela, neste informativo, com os horários de matrícula 
dos respectivos cursos), mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

• histórico escolar do ensino médio (original), contendo certi�cado de 

conclusão, carga horária, notas ou conceitos (lei nº 9394/96) (no          

momento da matrícula, é obrigatória a apresentação desse documento);

• cópia da certidão de nascimento ou de casamento;

• cópia do documento militar atualizado, se maior de 18 anos (para        

candidatos do sexo masculino);

• cópia do título eleitoral;

• cópia da carteira de identidade e do CPF do candidato;

• cópia do comprovante de residência;

• atestado médico e eletrocardiograma (para os aprovados no curso de 

Educação Física).

OBSERVAÇÕES SOBRE A DOCUMENTAÇÃO
• Se for entregue cópia do diploma de curso superior, não é necessário 

entregar histórico escolar do ensino médio;

• quando apresentados os documentos originais, não é necessário           

autenticar as cópias;

• os candidatos que já estudam na UPF deverão, igualmente, entregar a 

documentação completa;

• os candidatos menores de 18 anos deverão anexar os documentos        

eleitoral e militar quando os obtiverem;

• os candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados de seus 

representantes legais para a efetivação da matrícula;

• os candidatos que não puderem comparecer ao ato da matrícula poderão 

ser representados por terceiros com procuração reconhecida em cartório 

para esse �m especí�co;

• os candidatos portadores de necessidades especiais deverão entregar 

atestado comprobatório dessa condição no ato da matrícula. 

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

(a) Curso integral com aulas nos turnos manhã e noite.
(b) Curso integral com aulas nos turnos tarde e noite.
(c) Curso integral com aulas nos turnos manhã e tarde.
(d) Curso integral com aulas nos turnos manhã, tarde e noite, em dias intercalados.

B - Bacharelado
CST - Curso Superior de Tecnologia
L – Licenciatura.

Legenda:


