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APRESENTAÇÃO

A Universidade La Salle, inspirada nos Princípios Pedagógicos da Província Lassalista, propõe-se a oportunizar ao educando uma pedagogia que viabilize a produção, a apropriação e a socialização do conhecimento necessário para a compreensão da realidade que
o cerca, para que possa intervir nessa realidade progressivamente, buscando alcançar níveis
mais complexos do desenvolvimento de suas capacidades humanas.
Este manual contém informações sobre os cursos ofertados, inscrições e os procedimentos para a matrícula do Processo de Seleção 2019/1. Encontra-se também o Edital completo do Vestibular.
Leia-o com atenção e venha fazer parte da rede mundial de educação Lassalista.
Comissão do Processo de Seleção

MENSAGEM DO REITOR
Estimado Vestibulando!
Aqui na Universidade La Salle você encontrará uma Instituição com credibilidade. Aliamos Formação Técnica e Formação Humana pensando no seu mercado de trabalho e em
sua formação integral para a vida, conforme os princípios educativos Lassalistas.
Nossa história iniciou na França em 1680. Hoje estamos em 80 países, educamos
mais de 1 milhão de alunos em todos os níveis de ensino. Integramos a Rede das 73 Universidades Lassalistas espalhadas pelo mundo. Esta realidade, dentre outras, oportuniza a
você mobilidade acadêmica através dos convênios nacionais e internacionais. Com muito
cuidado e profissionalismo nos preparamos para recebê-lo e para juntos investirmos o nosso
melhor na sua formação profissional.
Prof. Dr. Paulo Fossatti
Reitor

I- REITORIA E GESTÃO EAD

REITORIA

Reitor: Prof. Dr. Paulo Fossatti
Vice-Reitor, Pró-Reitor de Graduação e de Pós-Graduação, Pesquisa e Exten-são: Prof. Dr.
Cledes Antonio Casagrande
Diretora de Graduação: Prof. Me. Cristiele Magalhães Ribeiro
Pró-Reitor de Administração: Vitor Augusto Costa Benites

GESTÃO EAD
Prof. Me. Mario Augusto Pires Pool
Prof. Ms. Michele de Mattos Kreme
Prof. Me. Jonas Rodrigues Saraiva

II - SAIBA MAIS SOBRE A UNIVERSIDADE LASALLE

Graduação
Com uma sólida trajetória acadêmica, a Universidade La Salle consolida-se como uma
importante referência na área do ensino superior do sul do Brasil, disponibilizando à comunidade cursos de graduação na modalidade presencial e à distância, além de Programas
como:
•

Pós-Graduação Lato Sensu
-

Business School (MBA);

-

Especialização.

•

Pós-Graduação Stricto Sensu, oferece seis opções de cursos
-

Mestrado Acadêmico em Avaliação de Impactos Ambientais;

-

Mestrado Acadêmico em Direito;

-

Mestrado Acadêmico em Educação;

-

Mestrado Profissional em Memória Social e Bens Culturais;

-

Mestrado Profissional em Saúde e Desenvolvimento Humano;

-

Doutorado em Educação;

-

Doutorado em Memória Social e Bens Culturais.

• Extensão e Pesquisa
-

Cursos, minicurso e oficinas;

-

Diferentes projetos em mais de 10 linhas de pesquisa.

Infraestrutura
Situado em uma das regiões mais prósperas e produtivas do Brasil, a Universidade
La Salle é presença tradicional na cidade de Canoas, RS. O Campus da Universidade La
Salle conta com uma vasta área arborizada de Mata Atlântica preservada. Com amplas e
modernas instalações, o complexo universitário é estruturado em mais de 54mil m², onde
funcionam laboratórios, salas de aula, salão de atos, espaços especiais para atendimento
aos acadêmicos, auditórios, biblioteca, clínicas integradas de atenção à saúde, restaurantes,

centro poliesportivo, estacionamentos e espaços para realização de serviços voltados à comunidade em geral.

A estrutura da Educação a distância da Universidade La Salle se dá por meio de uma
sede, localizada em Canoas, Rio Grande do Sul, e de polos espalhados por várias regiões
do país, formados por unidades de ensino Lassalistas e unidades de outras redes, a serem
ofertados nos Polos Unilasalle nas cidades de Ananindeua/PA, Botucatu/SP, Núcleo Bandeirante/DF, Sobradinho/DF, Canoas/RS, Capão da Canoa/RS, Caxias do Sul/RS, Estrela/RS,
Lucas do Rio Verde/MT, Manaus/AM, Passo Fundo/RS, Pelotas/RS, Porto Alegre/RS, Santa
Maria/RS, São Carlos/SP, São Paulo/SP, Niterói/RJ, Uruguaiana/RS e Zé Doca/MA.

Perfil e Missão da IES
A Universidade La Salle Canoas, constituída por Religiosos do Instituto dos Irmãos
das Escolas Cristãs (Irmãos Lassalistas), oferece uma educação cristã baseada nos fundamentos de São João Batista de La Salle. Têm, em sua gênese, características voltadas para
a formação de educadores. Para tanto, propõe-se a oportunizar ao educando uma pedagogia
que viabilize a produção, a apropriação e a socialização do conhecimento, necessárias para
a compreensão da realidade que o cerca e para que possa intervir nessa realidade progressivamente, buscando alcançar níveis mais complexos do desenvolvimento de suas capacidades humanas.
A Universidade La Salle tem como Missão promover a formação integral e continuada
da pessoa, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão de excelência, para o desenvolvimento sustentável da sociedade, fundamentado nos princípios e na tradição cristão-lassalistas. Para tanto, estabelece os seguintes Princípios:

1. Inspiração e vivência cristã-lassalistas
2. Indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão
3. Educação continuada
4. Valorização das pessoas
5. Gestão sustentável
6. Inovação, criatividade e empreendedorismo
7. Qualidade de vida no trabalho
8. Trabalho em rede
9. Valorização das parcerias

10. Internacionalização
Como Visão pretende ser, em 2018, uma universidade reconhecida pela excelência acadêmica e pela internacionalização.

III- CURSOS DE GRADUAÇÃO

Administração – Bacharelado
Coordenador: Prof. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito
Duração:08 semestres
Turno: noite
Titulação: Bacharel em Administração
Como é o Administrador?
Sabe enxergar organizações e empresas como um todo, podendo gerenciar setores ou ser
membro da alta direção, definindo rumos e estratégias. É organizado, estratégico, empreendedor e tem bom relacionamento interpessoal. Pode atuar em diferentes setores e cargos,
por isso, tem um perfil sistêmico.
Onde trabalha o Administrador?
Em instituições públicas e privadas, realizando atividades de planejamento, organização, implementação e controle para o gerenciamento das pessoas, da produção, do mercado de
atuação e dos recursos financeiros, patrimoniais, materiais e tecnológicos envolvidos no processo de gestão.

Ciências Contábeis - Bacharelado
Coordenadora: Patrícia Coelho Motta de Souza
Duração: 08 semestres
Turno: noite
Titulação: Bacharel em Ciências Contábeis
Como é o contador?
Gosta de números, sabe trabalhar com sigilo e descrição, além de ter facilidade de comunicação e versatilidade para fazer relatórios e análises. Atualizado sobre dados financeiros e
do mundo dos negócios o contador é organizado, lógico e proativo.
Onde trabalha o contador?

Na organização e execução de serviços regulamentados e autorizados legalmente a um contador em empresas e organizações privadas. Atuação no setor público como Contador, Auditor Fiscal de Tributos e outros cargos que exijam o diploma. Assessoria nas áreas financeira, contábil, tributária, e de controladoria.

Engenharia da Produção - Bacharelado
Coordenador: Prof. Dr. Charles Rech
Duração: 10 semestres
Turno: noite
Titulação: Bacharel em Engenharia da Produção
Como é o engenheiro de produção?
O perfil do profissional de Engenharia de Produção segundo a ABEPRO (Associação Brasileira da Engenharia de Produção) é: “Sólida formação científica, tecnológica e profissional
que capacite o engenheiro de produção a identificar, formular e solucionar problemas ligados
às atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e de sistemas de produção
de bens e/ou serviços, considerando seus aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.”
Onde trabalha o engenheiro de produção?
O Engenheiro de Produção, com o seu perfil e formação versátil, atende aos requisitos demandados pelo mercado, tanto industriais quanto de serviços.
O Engenheiro de Produção pode atuar nas seguintes áreas: Gerência de Produção; Qualidade; Gestão Econômica; Ergonomia e Segurança do Trabalho; Engenharia de Produto;
Pesquisa Operacional; Estratégia e Organizações; Gestão da Tecnologia; Sistemas de Informação; Gestão Ambiental; Educação em Engenharia.

História - Licenciatura
Coordenador: Prof. Dra. Tatiana Vargas Maia
Duração: 08 semestres
Turno: noite
Titulação: Licenciado em História
Como é o licenciado em História?
O Licenciado em História é capaz de associar a teoria à práxis, investigando, analisando e
avaliando o fenômeno histórico. Tem plenas condições de reconstruir o conhecimento, associá-lo à sua visão de mundo e desta forma, integrar o pensar e o agir coerentemente, em

busca de um ideal de cidadania e transformação, tanto do indivíduo quanto da sociedade em
que estão inseridos.
Onde trabalha o licenciado em História?
Em sala de aula de escolas públicas e particulares, atuando como docente em instituições
de Ensino Fundamental e Médio.

Letras Língua Portuguesa - Licenciatura
Coordenador: Prof. Dra. Lúcia Regina Lucas da Rosa
Duração: 08 semestres
Turno: noite
Titulação: Licenciado em Letras
Como é o licenciado em letras?
O perfil profissional do egresso de Letras Língua Portuguesa contempla o domínio do uso da
língua materna quanto à estrutura formal e seus usos, considerando variedades linguísticas
e culturais. É capaz de refletir teoricamente acerca da linguagem, sabendo utilizar tecnologias e mantendo-se continuamente em processo de crescimento profissional, articulando
pesquisa, ensino e extensão quanto à língua e à literatura.
Onde trabalha o licenciado em letras?
O profissional de Letras Língua Portuguesa pode atuar na docência e pesquisa ou como
profissional em organizações ou autônomo na produção e correção de textos. Também pode
atuar como intérprete e em diversas situações de comunicação.

Pedagogia - Licenciatura
Coordenadora: Profa. Hildegard Susana Jung
Duração: 08 semestres
Turno: noite
Titulação: Licenciado em Pedagogia
Como é o pedagogo?
Uma pessoa que ama aprender, pois para ensinar, é preciso estar constantemente aberto a
novos conceitos e práticas. Gosta de ler e de criar alternativas diferenciadas para ensinar
crianças, adolescentes e adultos. É um profissional que não espera coisas prontas e encara
a construção do aprendizado como um desafio positivo.
Onde trabalha o pedagogo?

Em sala de aula de escolas públicas e particulares, atuando na Educação Infantil (creches e
pré-escolas) e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º ano). Também pode ser
educador de instituições de atendimento à criança e ao adolescente, como ONG´s ou programas sociais e/ou filantrópicos.

Serviços Social – Bacharelado
Coordenador: Michelle Bertóglio Clos
Duração:08 semestres
Turno: noite
Titulação: Bacharel em Administração
Como é o Bacharel em Serviço Social?
Estará habilitado a planejar, administrar benefícios e serviços sociais, assessorar e subsidiar
equipes na tomada de decisões, formular e executar políticas sociais, realizar pesquisas,
elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos socioambientais, consultorias e
assessorias em diferentes áreas de atuação, como sócio jurídico, gerontologia social e responsabilidade social e a sociedade civil organizada.
Onde trabalha o Bacharel em Serviço Social?
O profissional estará habilitado para o trabalho em instituições da rede de serviços sociais,
hospitais, unidades básicas de saúde, centro de especialidades, centro de referência de assistência social, Ministérios Públicos, Tribunais de Justiça, penitenciárias, escolas, organizações não-governamentais, conselhos de direitos e entidades assistenciais. A formação também prepara para atuação de forma autônoma, em empresa própria ou na prestação de
assessoria e consultoria

IV. CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Coordenador: Prof. Dr. Rafael Kunst
Duração: 05 semestres
Turno: noite
Titulação: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Como é o Analista em Desenvolvimento de Sistemas?

O egresso possuirá raciocínio lógico voltado à identificação de demandas e de soluções adequadas para o cenário da Internet, desenvolver sistemas complexos, através do uso dos
diferentes recursos providos pelas tecnologias mais atuais utilizadas para o desenvolvimento
de sistemas focados na Internet e dispositivos móveis, possui habilidade de gestão, empreendedorismo, liderança e trabalho em equipe. É capaz de realizar vistoria, perícia, avaliação,
emissão de laudos e pareceres técnicos.
Onde trabalha o Analista em Desenvolvimento de Sistemas?
O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas formará um
profissional com perfil de arquiteto de sistemas capaz de se adaptar às linguagens de programação e tecnologias que estejam guiando o mercado do desenvolvimento de software
para Internet e dispositivos móveis, oportunizando o trabalho nas áreas de comércio eletrônico, prestação de serviços, entretenimento, educação, etc.;

Superior de Tecnologia em Gestão Comercial
Coordenador: Prof. Paulo Roberto Ribeiro Vargas
Duração: 04 semestres
Turno: noite
Titulação: Tecnólogo em Gestão Comercial
Como é o tecnólogo em gestão comercial?
Tem visão estratégica, capacidade de identificar problemas e desenhar soluções de forma
sistêmica. É empreendedor e inovador, com um bom raciocínio abstrato e aptidão para trabalhar com números e conteúdo analítico. Tem interesse pela rotina e processos das organizações comerciais.
Onde trabalha o tecnólogo em gestão comercial?
Gerência de empresas e redes do setor comercial, gerência e supervisão de vendas, suprimentos e logística, assim como pode atuar como empreendedor ou empresário autônomo.

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira
Coordenador: Prof. Paulo Roberto Ribeiro Vargas
Duração: 04 semestres
Turno: noite
Titulação: Tecnólogo em Gestão Financeira
Como é o tecnólogo em gestão financeira?

Tem pensamento lógico, facilidade de análise, gosta de números e de relações que envolvam finanças, demonstrações contábeis e trocas comerciais. Disciplina, organização e bom
planejamento para traduzir em relatórios e orçamentos dados coletados através da observação e cálculos, conduzindo processos de captação e investimento dos recursos empresariais.
Onde trabalha tecnólogo em gestão financeira?
Trabalha como Assistente Financeiro, Analista Financeiro e Gestor Financeiro em empresas
de todos os portes e ramos de atuação, tanto industriais e comerciais como prestadoras de
serviços.

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Coordenador: Profª Carlos Eduardo dos Santos Sabrito
Duração: 04 semestres
Turno: noite
Titulação: Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos
Como é o tecnólogo em recursos humanos?
Organizado, gosta da rotina mais burocrática e integrada a processos administrativos específicos da área de Recursos Humanos em empresas e organizações. Sabe administrar diferentes dados, fazer relatórios e atender dúvidas e necessidades dos colaboradores das organizações. Quer uma formação focada nesta área específica do mercado de trabalho.
Onde trabalha o tecnólogo em recursos humanos?
Atua em organizações de diferentes portes e ramos de atividade, nas organizações privadas
ou públicas exercendo funções de Analista, Coordenador, Supervisor ou Gerente de Recursos Humanos. Pode prestar assessoria na área como profissional autônomo.

Superior de Tecnologia em Logística
Coordenador: Prof. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito
Duração: 04 semestres
Turno: noite
Titulação: Tecnólogo em Logística
Como é o tecnólogo em logística?
Tem percepção de localização, desenvolvido pensamento lógico e abstrato e facilidade em
planejar sistemas e entender processos encadeados e integrados. É empreendedor, aberto

a sugestão de novas tecnologias para o desempenho de sua atividade e valoriza o trabalho
em equipe.
Onde trabalha o tecnólogo em logística?
O Tecnólogo em Logística pode atuar em qualquer posição onde a visão gerencial da cadeia
de abastecimento seja necessária: gestão de estoques, pedidos de compras, seguros, armazenagem, transporte, manuseio de materiais, embalagem, logística na área de transporte,
planejamento e segurança.

Superior de Tecnologia em Marketing
Coordenadora: Prof. Paulo Roberto Ribeiro Vargas
Duração: 04 semestres
Turno: noite
Titulação: Tecnólogo em Marketing
Como é o tecnólogo em marketing?
Atualizado às tendências do mercado, pesquisador e comunicador, esse profissional também
tem facilidade de atuar em equipes. Estratégico e conhecedor de ferramentas de marketing
para promover o conceito, empresa ou marca com que trabalha, é dinâmico, empreendedor
e versátil na busca de soluções e estratégias de trabalho.
Onde trabalha o tecnólogo em marketing?
Em empresas de marketing e propaganda, desenvolvendo ferramentas de comunicação e
campanhas publicitárias voltadas ao alcance dos objetivos empresariais. Pode ser diretor,
assessor, consultor ou planejador de marketing em empresas pública ou privada; empreendedor de projetos de novos produtos e serviços; atuar em empresas de pesquisa mercadológica e agências de comunicação.

Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Coordenador: Prof. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito
Duração: 04 semestres
Turno: noite
Titulação: Tecnólogo em Processos Gerenciais
Como é o tecnólogo em processos gerenciais?

Tem perfil prático, organizado e sistêmico. Adaptado a ferramentas de sistemas que auxiliem
nas rotinas de gestão, gosta de trabalhar com melhorias nos processos de empresas e organizações. É facilitador de processos, prático e tem visão empreendedora. Busca imediata
inserção no mercado de trabalho.
Onde trabalha o tecnólogo em processos gerenciais?
Em empresas e instituições públicas e sociais elaborando e implementando planos de negócios, fomentando o empreendedorismo pela utilização de técnicas e métodos de gestão e
promovendo o crescimento efetivo das organizações.

V – INSCRIÇÃO

As inscrições estão abertas nos seguintes locais:
1.
Na Internet - no endereço www.unilasalle.edu.br/vestibular;
2.
Nos Polos ao qual o candidato tem interesse a estar vinculado;
3.
Nos Postos autorizados ou nas empresas conveniadas.

VI –EDITAL

EDITAL Nº 079/2019
EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS GRADUAÇÃO EaD 2020
GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA VÁLIDO PARA O ANO DE 2020
1

ABERTURA
O Pró- reitor de Administração da Universidade La Salle – UNILASALLE, na forma do que dispõe o art. 44, Inciso II,

da Lei de Diretrizes e Bases n.º 9.394, de 20/12/96, em atendimento a Portaria Normativa Nº 391, de 07/02/02 mais a
Portaria Normativa Nº 23, de 21/12/2017, alterada pela Portaria Normativa nº 742 de 02/08/2018, torna pública o presente
Edital, contendo normas, rotinas e procedimentos relativos a abertura de inscrições do Processo de Seleção de alunos do
ano de 2020 para ingresso em seus cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância, conforme Portaria de
Recredenciamento Nº 918 de 15/08/2017, publicada no DOU em 16/08/2017, válido para o ano de 2020, mediante os
seguintes processos: a) Processo ENEM; b) Processo Vestibular Universidade La Salle EAD e, c) Processo Reavaliação a
serem ofertados nos Polos citados no item 7 deste edital.
O Processo de Seleção para o ano de 2020, na modalidade de educação a distância, destina-se a candidatos que
concluíram ou estão em vias de concluir o Ensino Médio até a data prevista para o início das aulas.

1.

INSCRIÇÕES

2.1

Locais

As inscrições estão abertas nos seguintes locais:
I.

na Internet, no endereço www.unilasalle.edu.br/canoas;

II. Universidade La Salle, Av. Victor Barreto, 2.288, Centro, Canoas/RS, fone: (51)3476-8500;
III. Polos da Universidade La Salle;
IV. Postos autorizados ou nas entidades conveniadas.

2.2 Modalidades
a)

Processo Vestibular Universidade La Salle.
Dirigido ao público em geral. Os candidatos inscritos neste Processo Seletivo prestarão prova de redação em Língua
Portuguesa.

b)

Processo ENEM.
Consiste no aproveitamento da nota da redação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos inscritos
neste Processo Seletivo não prestarão prova.

c)

Processo Reavaliação.
Consiste no aproveitamento da nota obtida na prova de redação no Processo de Seleção Vestibular Universidade La Salle, realizado no ano de 2018 e 2019. Os candidatos inscritos neste Processo Seletivo não prestarão
prova.

2.3 Períodos de inscrições para todas as modalidades
O Processo Seletivo de 2020 será trimestral, realizado em datas prefixadas e/ou de forma contínua. O encerramento das inscrições ocorre 24 horas úteis, antes da realização da prova.
A forma contínua será feita por meio de um agendamento prévio no site www.unilasalle.edu.br/vestibular, ou no
Polo de interesse, conforme datas e horários disponíveis.
2.4 Investimento
A taxa de inscrição para o Processo Vestibular Universidade La Salle será de 1 kg de alimento não perecível,
um brinquedo novo ou uma peça de roupa infantil nova. O candidato poderá optar por uma das formas e realizar
a entrega no dia da realização da prova.
Para os processos ENEM e Reavaliação a taxa será isenta.

3

CURSOS/ TURNOS/ VAGAS
Os cursos serão ofertados em todos os Polos de Educação a Distância. O quadro abaixo apresenta os cursos e as

vagas para o Processo Seletivo do ano de 2020.
Quadro 1 - Cursos e vagas oferecidas:
Grau

Modalidade

Turno

Vagas
Anuais

Administração

Bacharelado

Online e
semipresencial

noite

780

Autorização Resolução CONSUN
003/17 de 12/05/17

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

Tecnológico

semipresencial

noite

780

Autorização Resolução CONSUN
080/18 de 21/09/2018

Ciências Contábeis

Bacharelado

Online e
semipresencial

noite

690

Autorização Resolução CONSUN
004/17 de 12/05/17

Tecnológico

Online e
semipresencial

noite

630

Autorização Resolução CONSUN
005/17 de 12/05/17

Cursos

Gestão Comercial

Atos Legais

Tecnológico

Online e
semipresencial

noite

630

Autorização Resolução CONSUN
006/17 de 12/05/17

Tecnológico

Online e
semipresencial

noite

690

Autorização Resolução CONSUN
010/17 de 12/05/17

Tecnológico

Online e
semipresencial

noite

630

Autorização Resolução CONSUN
008/17 de 12/05/17

Tecnológico

Online e
semipresencial

noite

630

Autorização Resolução CONSUN
007/17 de 12/05/17

Tecnológico

Online e
semipresencial

noite

700

Autorização Resolução CONSUN
656/16 de 29/04/16

Engenharia da Produção

Bacharelado

semipresencial

noite

780

Autorização Resolução CONSUN
079/18 de 21/09/2018

História

Licenciatura

Online e
semipresencial

noite

780

Autorização Resolução CONSUN
081/18 de 21/09/2018

Letras – Português

Licenciatura

Online e
semipresencial

noite

780

Autorização Resolução CONSUN
082/18 de 21/09/2018

Pedagogia

Licenciatura

Online e
semipresencial

noite

760

Autorização Resolução CONSUN
009/17 de 12/05/17

Serviço Social

Bacharelado

semipresencial

noite

780

Autorização Resolução CONSUN
078/18 de 21/09/2018

Gestão Financeira

Gestão de Recursos Humanos

Logística

Marketing
Processos Gerenciais

Total de Vagas Anuais
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10.040

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
O preenchimento das vagas no Processo de Seleção 2020 é assim distribuído:
a)

No Processo ENEM, até 20% das vagas por curso, pela ordem decrescente da média
final da redação;

b)

No Processo Reavaliação, até 10% das vagas por curso, pela ordem decrescente da
média final da redação;

c)

No Processo Vestibular Universidade La Salle, as demais vagas por curso, pela ordem decrescente da média final da redação.

d)

Em caso de não preenchimento das vagas, essas são redistribuídas entre os candidatos dos demais processos seletivos previstos para o período de 2020.
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INFORMAÇÕES

a) Os candidatos às provas em datas subsequentes a da primeira edição ficam cientes de que
a opção pelo curso está sujeita à disponibilidade de vagas. Uma vez esgotadas as vagas,
encerra-se o processo seletivo e as datas das provas subsequentes estarão automaticamente canceladas para o respectivo curso.
b) O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de data de realização dos Processos Seletivos.
c) O candidato com deficiência (PCD) deve comunicar a sua situação à Coordenação do Processo de Seleção 5 (cinco) dias antes da data da realização da prova.
d) A inscrição configura o conhecimento e a aceitação de todas as normas e instruções estabelecidas neste Edital, não podendo delas alegar desconhecimento.

6PROVA
6.1 Avaliação
No Processo de Seleção 2020, os conhecimentos dos candidatos serão avaliados da seguinte forma:
a) Processo ENEM. O candidato é dispensado de realizar a prova e concorrerá com a nota da
redação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio. Serão aceitos, exclusivamente, candidatos que
tiverem obtido nota igual ou superior a 200 pontos na redação.
b) Processo Vestibular Universidade La Salle, por meio de uma prova de redação em Língua
Portuguesa. A prova deverá ser realizada, exclusivamente, em Língua Portuguesa. Não é permitido o
uso de dicionário em Língua Portuguesa de nenhuma espécie.
c) Processo Reavaliação, por meio da nota obtida na prova de redação no Processo de Seleção Vestibular Universidade La Salle, realizado no ano de 2018.

6.2 Temas de redação
Os temas para Redação do Processo Vestibular Universidade La Salle - EAD serão temas da atualidade sorteados na hora da realização da prova.
6.3 Calendário
O Processo Seletivo de 2020 será trimestral, realizado em datas pré-fixadas e/ou de forma contínua.
A forma contínua será feita por meio de um agendamento prévio no site www.unilasalle.edu.br/vestibular,
ou no Polo de interesse, conforme datas e horários disponíveis

6.4 Local de realização da prova
a) A prova do Processo Vestibular da Universidade La Salle, será realizada no Polo de Educação a Distância de preferência do candidato no endereço constante no item 7.

b) Para a realização da prova do Processo Vestibular da Universidade La Salle o candidato
deverá comparecer na data agendada com 30 (trinta) minutos de antecedência, tendo em
mãos documento de identidade atual com foto e caneta esferográfica na cor preta ou azul.
c) A duração da prova será, de no máximo, 1h30min (uma hora e trinta minutos), com permanência mínima em sala de aula de 30 (trinta) minutos, a partir do início da prova.
d) A Universidade La Salle poderá realizar a prova nos Polos de Educação a Distância ou na
e) sede de empresa conveniada à Universidade
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LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS CURSOS

Quadro 2 – Endereço dos Polos
POLOS
Polo Unilasalle Ananindeua

ENDEREÇO
Rodovia BR 316, Km 6, Águas Lindas – Ananindeua/Pará - CEP 67020-000
Praça Dom Luiz Maria de Santana, 272, Centro - Botucatu/ São Paulo –

Polo Unilasalle Botucatu
CEP 18600- 311
Rua Osvaldo Aranha, 225, sala 102 - Bairro Maria Goretti - Bento Gonçalves - RS
Polo Unilasalle Bento Gonçalves
- CEP 95707-018
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Polo Unilasalle Capão da Canoa

Rua. Ubirajara, 646 – Capão da Canoa/ Rio Grande do Sul - CEP 95555-000

Polo Unilasalle Canoas (Polo - Sede)
Av. Victor Barreto, 2288, Centro - Canoas/Rio Grande do Sul - CEP 92010-000
Polo Unilasalle Caxias do Sul
Polo Unilasalle Dores

Rua 18 do Forte, 1754, Centro - Caxias Do Sul//Rio Grande do Sul - CEP 95020-472
Rua Riachuelo, 800, Centro - Porto Alegre/Rio Grande do Sul - CEP 90010-272
R. Tiradentes, 401 - Estrela/ Rio Grande do Sul - CEP 95880-000

Polo Unilasalle Estrela
Polo Unilasalle Esteio
Rua Rio Grande, 1285, Centro - Esteio/Rio Grande do Sul – CEP 93265-000
Polo Unilasalle Lucas do Rio
Av. Universitária, 1.000W , Bandeirantes - Lucas do Rio Verde/Mato Grosso - CEP
Verde
78455-000
Polo Unilasalle Manaus

Av. Dom Pedro I, 151 Dom Pedro - Manaus/Amazonas - CEP 69040-040

Polo Unilasalle Mesquita
Av. do Forte, 77, Cristo Redentor - Porto Alegre/Rio Grande do Sul - CEP 91360-000
Polo Unilasalle Niterói

Rua Gastão Gonçalves, 79, Niterói/Rio de Janeiro - CEP 24240-030
Av. Central, Área Especial, 11 - Núcleo Bandeirante Brasília/Distrito Federal - CEP

Polo Unilasalle Núcleo Bandeirante
71710-575
Rua Paissandu, 1850 s.19, Galeria Martins, 3º Andar – Passo Fundo/Rio Grande
Polo Unilasalle Passo Fundo
do Sul - CEP 99010-102
Polo Unilasalle Pelotas

Rua Marquês de Maricá,142, Areal - Pelotas/Rio Grande do Sul - CEP 96075-140

Polo Unilasalle Santa Maria

Avenida Medianeira, 415, Centro - Santa Maria/Rio Grande do Sul – CEP 97060-001
Avenida José Pereira Lopes, 252, Vila Prado - São Carlos/São Paulo - CEP 13574-

Polo Unilasalle São Carlos
380
Rua Honório Silveira Dias, 645, São João - Porto Alegre/Rio Grande do Sul –
Polo Unilasalle São João
CEP 90550-150
Polo Unilasalle São Paulo

Rua Santo Alexandre, 21 - Vila Guilhermina - São Paulo/São Paulo - CEP 03542-100
Quadra 14 – Área Especial Lotes 24 a 27, Sobradinho/Distrito Federal - CEP 73050-

Polo Unilasalle Sobradinho
069
Av. Treze de Abril, 4670, Centro - Terra de Areia/Rio Grande do Sul – CEP
Polo Unilasalle Terra de Areia

95535000

Polo Unilasalle Uruguaiana

Rua Monte Caseros, 3261, Centro – Uruguaiana /Rio Grande do Sul - CEP 97501622

Polo Unilasalle Zé Doca

Avenida São Francisco, 742, São Francisco - Zé Doca/Maranhão - CEP 65365-000

Polo Unilasalle Zona Sul

Rua Dr. Pereira Neto, 114, Tristeza - Porto Alegre/Rio Grande do Sul - CEP 91920530
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CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
a) Processo ENEM - Ter obtido nota igual ou superior a 200 pontos na redação Exame Nacional do Ensino
Médio;
b) Processo Vestibular Universidade La Salle - Obter nota superior a 20% na redação;
c) Processo Reavaliação - Ter obtido nota superior a 20% na prova de redação no Processo de Seleção Vestibular da Universidade La Salle, realizado no ano de 2018 e 2019.

3

Em caso houve empate para o preenchimento das últimas vagas por curso, será utilizada como critérios de
desempate favorável, a idade maior.
9

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Os candidatos serão comunicados diretamente por telefone, por meio eletrônico, SMS e WhatsApp, no prazo de

até 48 horas úteis, após a realização da prova.
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MATRÍCULAS
a) O requerimento de matrícula dos classificados em qualquer um dos Processos de Seleção deve ser encaminhado junto ao Polo em que se escreveu, em data e horário previamente agendado.
b) A modalidade on-line ou semipresencial será de escolha do candidato no momento da matrícula.
c) Os encontros presenciais da modalidade semipresencial ocorrem conforme Calendário Acadêmico.
d) Na modalidade on-line não há encontros presenciais, devendo o candidato comparecer no Polo para realização das provas, conforme Calendário Acadêmico.
e) Para candidato menor de 18 anos, o contrato de prestação de serviços educacionais somente poderá ser
assinado pelos pais ou responsável legal, munido de procuração com firma reconhecida e a apresentação
do RG e CPF.
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DOCUMENTAÇÃO
a)

Para obter o deferimento da matrícula, o candidato deve entregar os seguintes documentos:

(1) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalentes, em uma via original ou cópia
autenticada em cartório;
-

Em se tratando de cursos profissionalizantes, técnicos integrados, deve constar no Histórico a aprovação no estágio (quando previsto na legislação), para comprovação de conclusão.

-

Deve ser entregue uma cópia autenticada em cartório do Diploma do Curso Técnico (quando este for
técnico integrado ao ensino médio), ou legalmente equivalente, quando não houver a certificação da
conclusão do ensino médio no histórico apresentado.

-

Para Cursos concluídos no Exterior, deve ser entregue uma cópia autenticada em cartório da declaração de equivalência do Ensino Médio expedida pelo Conselho Estadual de Educação - Resolução
CEED nº 155, de 21/11/80.

(2) Certidão de nascimento ou casamento e/ou desquite ou divórcio (cópia simples);
(3) Cédula de Identidade (cópia simples);
(4) Para estrangeiros, cópia simples do visto de permanência legal no Brasil e cópia simples integral do passaporte;
(5) CPF do candidato e do responsável legal e financeiro em caso de candidato menor de 18 anos de idade
(cópia simples);
(6) 1 foto 3x4.
b)

A não apresentação do item “1” referido acima, torna sem efeito a classificação impedindo a confirmação da
matrícula. Para todos os demais documentos poderá ser emitido termo de compromisso, que deverá ser assinado pelo candidato, onde será acordado prazo para a entrega do (s) documento (s) faltante (s).

12 DISPOSIÇÕES GERAIS
Complementando o exposto neste Edital, seguem os itens finais.
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a) Constatado o não preenchimento de vagas iniciais, a Universidade La Salle pode realizar outros processos
de seleção em datas a serem divulgadas pela Instituição. As demais normas e critérios obedecem às disposições deste edital.
b) A Universidade La Salle resguarda o direito de abrir os cursos que atingirem o número de candidatos definidos internamente.
c) O candidato terá o Processo de Seleção anulado automaticamente se, durante a sua realização:
●

der e/ou receber auxílio para a execução da prova;

●

faltar com o devido respeito a qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades
presentes e/ou com os demais candidatos;

●

recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização;

●

utilizar ou tentar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros.

d) A Universidade La Salle está credenciada, em nível nacional, no Fundo de Financiamento do Estudante de
Ensino Superior – FIES – e Programa Universidade para Todos – PROUNI.
e) O Manual do Candidato 2020 integra o presente Edital e encontra-se à disposição dos interessados no Setor
de Registro e Controle Acadêmico e na internet.
f)

Os casos omissos serão analisados e julgados pela Comissão Coordenadora do Processo de Seleção
2020.

Canoas- RS, 13 de setembro de 2019

Vitor Augusto Costa Benites
Pró-reitor de Administração da Universidade La Salle
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VII - CONTEÚDO DA PROVA

REDAÇÃO
A redação deve ser elaborada em Língua Portuguesa. Procure realizar leituras e reflexões das notícias atuais que possam garantir a elaboração de um
texto dissertativo (25 a 30 linhas). Recorra também aos manuais de redação.

CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DA REDAÇÃO
1) Estrutura e apresentação (20 pontos)
- Divisão nítida em introdução, desenvolvimento e conclusão, com parágrafos
semanticamente autônomos e bem articulados por nexos.
- Texto absolutamente legível e sem rasuras; respeito às margens e entradas de
parágrafos.
2) Tema (50 pontos)
- Texto de caráter dissertativo, orientado por um ponto de vista claro (do começo
ao fim), cujo tema será defendido por argumentos consistentes.
- Observância da progressão temática e do raciocínio lógico em função da tese
escolhida.
- Marcas linguísticas que expressam, de forma criativa e singular, o estilo próprio
do autor da redação.
3) Correção linguística (30 pontos)
- Uso adequado das convenções ortográficas.
- Respeito à morfossintaxe: flexões e concordância; regência nominal e verbal,
crase.
- Uso de articuladores, pronominalizações, tempos verbais, elementos
oracionais.
- Precisão vocabular – substituições vocabulares – elipses.
- Pontuação.

VII– APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS

Os vestibulandos que desejam solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas em outra instituição de Ensino Superior devem apresentar, no ato da matrícula, os originais (devidamente assinados) do histórico escolar e dos planos
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de ensino das disciplinas cursadas para análise do Coordenador do curso e liberação de matrícula.
Obs.: não serão aproveitadas disciplinas de cursos técnicos de nível médio.

UNIVERSIDADE LA SALLE
Av. Victor Barreto, 2.288 - Canoas/RS - 92010-000
Fone:0800-541-8500
INTERNET: www.unilasalle.edu.br/canoas
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