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APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade La Salle, inspirada nos Princípios Pedagógicos da Provín-

cia Lassalista, propõe-se a oportunizar ao educando uma pedagogia que viabi-

lize 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 desenvolvi-

mento de suas capacidades humanas.  

Este manual contém informações sobre os cursos ofertados, inscrições e 

os procedimentos para a matrícula do Processo de Seleção 2019/2. 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 cre-

dibilidade. Aliamos Formação Técnica e Formação Humana pensando no seu 

mercado de trabalho e em sua formação integral para a vida, conforme os prin-

cípios 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 reali-

dade, dentre outras, oportuniza a você mobilidade acadêmica através dos con-

vênios nacionais e internacionais. Com muito cuidado e profissionalismo nos pre-

paramos para recebê-lo e para juntos investirmos o nosso melhor na sua forma-

ção profissional. 

Prof. Dr. Paulo Fossatti 
         Reitor 
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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 

Profª Dra. Ana Margô Mantovani 

Prof. Me. Jonas Rodrigues Saraiva 
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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, minicursos e oficinas; 

- Diferentes projetos em mais de 10 linhas de pesquisa. 

 

Infraestrutura 

Situado em uma das regiões mais prósperas e produtivas do Brasil, a Uni-

versidade 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 es-

truturado em mais de 54mil m², onde funcionam laboratórios, salas de aula, salão 

de atos, espaços especiais para atendimento aos acadêmicos, auditórios, bibli-

oteca, clínicas integradas de atenção à saúde, restaurantes, centro poliesportivo, 

estacionamentos e espaços para realização de serviços voltados à comunidade 

em geral. 

 6 

 

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 compreen-

são da realidade que o cerca e para que possa intervir nessa realidade progres-

sivamente, 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 ex-

celência, 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 exce-

lência acadêmica e pela internacionalização. 
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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 se-

tores ou ser membro da alta direção, definindo rumos e estratégias. É organi-

zado, 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, or-

ganização, implementação e controle para o gerenciamento das pessoas, da 

produção, do mercado de atuação e dos recursos financeiros, patrimoniais, ma-

teriais e tecnológicos envolvidos no processo de gestão. 

 

Arquitetura e Urbanismo  - Bacharelado  

Coordenadora : Profª Gabriel Johansson Azeredo 

Duração : 10 semestres 

Turno:  noite 

Titulação : Bacharel em Arquitetura e Urbanismo 

Como é o profissional arquiteto e urbanista? 

O arquiteto é um profissional de sólida formação profissional generalista. Capaz 

de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e co-

munidade, com relação à concepção, à organização e à construção do espaço 

interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem 

como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do 

equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis, a 

formação de profissionais preparados para responder às necessidades de seu 

contexto e de sua comunidade, primando por valores éticos, de preservação am-

biental, histórica e cultural, assegurando ao contexto sobre o qual irá atuar. Um 

profissional capacitado não apenas a propor soluções projetuais para problemas 
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já conhecidos, mas também capaz de identificar novas questões, investigá-las e 

elaborar novas propostas.  

Onde trabalha o arquiteto? 

O arquiteto e urbanista poderá atuar em atividades de supervisão, coordenação, 

gestão e orientação técnica; planejamento, projeto e especificação; estudo de 

viabilidade técnica e ambiental; assistência técnica, assessoria e consultoria; vis-

toria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbi-

tragem; desempenho de cargo e função técnica; treinamento, elaboração de or-

çamento; produção e divulgação técnica especializada; e execução, fiscalização 

e condução de obra, instalação e serviço técnico. 

É possível atuar em empresas de consultoria e como profissional autônomo, bem 

como trabalhar como docente ou pesquisador em universidades e centros de 

pesquisa. 

 

Ciência da Computação  – Bacharelado 

Coordenador: Mozart Lemos de Siqueira 

Duração: 09 semestres 

Turno:  noite 

Titulação: Bacharel em Ciência da Computação 

Como é o cientista da computação? 

É curioso e investigativo e quer entender o funcionamento de softwares e apren-

der a desenvolvê-los. Tem um bom raciocínio lógico e capacidade de prever as 

consequências de diferentes fatos, formulando soluções para situações impre-

vistas. Tem um pensamento holístico, perfil pesquisador e pró-atividade para 

propor novas alternativas na área. Enxerga a computação como uma ciência e 

estuda suas implicações e transversalidades. 

Onde trabalha o cientista da computação? 

Em empresas de tecnologia da informação, especificando, desenvolvendo e ava-

liando softwares básicos e aplicativos. Projeta, implanta e gerencia redes de 

computadores e sistemas distribuídos. Estruturas ambientes, sistemas e recur-

sos de informática. Também pode ser consultor, gerenciar empresas de tecno-

logia da informação ou seguir a carreira acadêmica, dedicando-se à pesquisa 

em nível de pós-graduação. 
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Ciências Biológicas  - Bacharelado  

Coordenador:  Prof. Rodrigo Carrilho do Regô Barros 

Duração:  08 semestres 

Turno: noite 

Titulação:  Bacharel em Ciências Biológicas 

Como é o bacharel biólogo? 

Preocupado com a natureza e o com tudo que está em seu entorno, o biólogo é 

um eterno inquieto, que não se cansa de questionar e transformar a sua reali-

dade. Tem facilidade para trabalhar em equipe e argumentos técnicos para de-

fender seu posicionamento, promovendo a preservação e educação em prol do 

meio ambiente e do ser humano como um todo. 

Onde trabalha o bacharel biólogo? 

Atua em diversas entidades e organizações, públicas ou privadas, ou ainda como 

profissional autônomo desenvolvendo pesquisa, estudos, relatórios e prestação 

de serviços ambientais (consultoria, planejamento, avaliação gerenciamento), 

elaboração de projetos para preservação da biodiversidade e educação ambien-

tal, entre outras atividades definidas pelo Conselho Federal de Biologia. 

 

Ciências Contábeis  - Bacharelado 

Coordenador:  Prof. Eduardo Bugallo de Araujo 

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 legal-

mente 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. 
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Direito  - Bacharelado 

Coordenador: Profª. Selma Rodrigues Petterle e Prof. Guilherme Bertotto Barth 

Duração:  10 semestres 

Turno:  noite 

Titulação:  Bacharel em Direito 

Como é o bacharel em direito? 

Curioso, com perfil investigativo, que goste de encarar boas horas de leitura e 

saiba a importância da atualização constante. Além disso, esse profissional tem 

um perfil social e valoriza a transformação da realidade através da mediação e 

solução de conflitos. Irá perpassar diversas áreas e conhecimentos diversifica-

dos, tendo uma visão holística das ciências jurídicas e suas correlatas relaciona-

das há diferentes tempos históricos. 

Onde trabalha o bacharel em direito? 

Quando graduado, é bacharel em ciências jurídicas, precisando realizar a prova 

da OAB para ter o título de advogado. A partir daí atuará em assessorias jurídi-

cas, ou como profissional autônomo nas diferentes áreas do direito. Poderá tam-

bém ingressar nas carreiras da Magistratura, do Ministério Público, Segurança 

Pública, Defensoria Pública, Procuradorias e outras da Administração Direta e 

Indireta, que exijam formação jurídica. 

 

Educação Física  - Bacharelado  

Coordenador:  Prof. José Rogerio Vidal 

Duração:  08 semestres 

Turno:  manhã ou noite 

Titulação: Bacharel em Educação Física 

Como é o bacharel em educação física?  

Tem olhar atento para o ser humano no que diz respeito à saúde e desempenho 

atlético, sempre com perfil de educador, pois sabe a importância da orientação 

para a correta prática de exercícios físicos fazendo disto um hábito de vida. É 

atento e motivador, sensível às necessidades e perfil de cada indivíduo atuando 

preferencialmente em equipes multidisciplinares. Busca permanentemente atu-

alizações interdisciplinares referentes à saúde, doenças, à ciência do desporto 

e a novas tecnologias relacionadas a elas.  
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Onde trabalha o bacharel em educação física?  

Atua em centros de saúde, clínicas e hospitais, unidades básicas de saúde, em-

presas e organizações gestoras de esporte e lazer, sejam elas públicas e parti-

culares. Pode trabalhar em academias, clubes e centros de recreação e lazer, 

assim como em laboratórios de pesquisa e avaliação física, hotéis, spas, condo-

mínios residenciais ou como profissional autônomo prestando treinamentos indi-

viduais e personalizados. 

 

Enfermagem  - Bacharelado  

Coordenadora: Profª. Sonara Lúcia Estima 

Duração:  08 semestres 

Turno:  manhã e tarde 

Titulação: Bacharel em Enfermagem 

Como é o Enfermeiro? 

Profissional com formação superior subsidiada pela tríade: assistência, gestão e 

educação. Sua formação integral tem como objetivo a prevenção, tratamento, 

recuperação e reabilitação no que tange à saúde do indivíduo, famílias e coleti-

vidade considerando sua integralidade, ou seja, seus aspectos culturais, sociais, 

emocionais, espirituais, além do físico. O cuidado é a essência dessa profissão.  

Profissional com formação teórico prática sistematizada em consonância com os 

processos clínicos, gerenciais e epidemiológicos da região e do país conver-

gindo com as necessidades do sistema de saúde. 

Onde trabalha o enfermeiro? 

Em todo o sistema de saúde público ou privado, nos diferentes níveis de atenção 

à saúde, em clínicas onde existir serviço de atendimento à saúde, em empresas, 

na gestão em saúde, auditorias e em instituições de ensino. Possui competên-

cias e habilidades para atuar em hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, 

escolas, empresas e na docência em nível técnico e superior, além da pesquisa. 

Lidera a equipe de enfermagem e atua de forma indisciplinar junto a outros pro-

fissionais. 
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Engenharia Civil  - Bacharelado  

Coordenador : Prof. Alexandre Knop 

Duração : 10 semestres 

Turno:  noite 

Titulação : Bacharel em Engenharia Civil 

Como é o engenheiro civil? 

O engenheiro Civil é um profissional de sólida base científica, amplitude cultural, 

caráter empreendedor, competência para lidar com problemas, inclusive o de-

senvolvimento de novas tecnologias. É também requisitos de valor agregado à 

formação, a aptidão ao trabalho em equipe, atuando sempre de maneira ética e 

zelando pelo interesse social. O engenheiro civil deve desenvolver uma visão 

integrada das dimensões ecológicas, sociais, econômicas e tecnológicas do 

meio no qual irá atuar, com o intuito de promover o desenvolvimento equilibrado 

e sustentado. 

Onde trabalha o engenheiro civil? 

Poderá atuar no planejamento, projeto, construção, gerenciamento e manuten-

ção de obras e serviços em edificações, estruturas, geotecnia, transportes, re-

cursos hídricos e saneamento. Nessas áreas, o profissional estará apto a exer-

cer as atividades de fiscalização, direção e execução de obras, serviços técnicos, 

vistorias e perícias. É possível atuar em empresas de consultoria e como profis-

sional autônomo, bem como trabalhar como docente ou pesquisador em univer-

sidades e centros de pesquisa. 

 

Engenharia de Produção  - Bacharelado  

Coordenador : Prof. Rafael Pieretti de Oliveira 

Duração : 10 semestres 

Turno:  noite 

Titulação : Bacharel em Engenharia de Produção 

Como é o engenheiro de produção? 

O perfil do profissional de Engenharia de Produção segundo a ABEPRO (Asso-

ciação Brasileira da Engenharia de Produção) é: “Sólida formação científica, tec-

nológica e profissional que capacite o engenheiro de produção a identificar, for-

mular e solucionar problemas ligados às atividades de projeto, operação e ge-
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renciamento do trabalho e de sistemas de produção de bens e/ou serviços, con-

siderando 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 Produ-

ção; Qualidade; Gestão Econômica; Ergonomia e Segurança do Trabalho; En-

genharia de Produto; Pesquisa Operacional; Estratégia e Organizações; Gestão 

da Tecnologia; Sistemas de Informação; Gestão Ambiental; Educação em Enge-

nharia. 

 

Engenharia Elétrica - Bacharelado 

Coordenador: Prof. Alexandre Giordani Andreoli 

Duração: 10 semestres 

Turno:  noite 

Titulação: Bacharel em Engenharia Elétrica 

Como é o engenheiro eletricista? 

O profissional em Engenharia Elétrica estará preparado para lidar com os desen-

volvimentos científicos e tecnológicos em sistemas de energia, contribuindo de 

forma decisiva para as crescentes necessidades de consumo de energia e o 

adequado emprego de energias limpas e renováveis.  

Onde trabalha o engenheiro eletricista? 

As principais áreas de atuação do profissional em Engenharia Elétrica egresso 

do compreendem supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, plane-

jamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade técnico-econômica; As-

sistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, 

perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Desempenho de cargo 

e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulga-

ção técnica; extensão; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e 

controle de qualidade; Execução, fiscalização de obra e serviço técnico; Condu-

ção e execução de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 

 

 

 

 14

 

Engenharia Mecânica  - Bacharelado  

Coordenador : Prof. Alexandre Giordani Andreoli 

Duração : 10 semestres 

Turno:  noite 

Titulação : Bacharel em Engenharia Mecânica 

Como é o engenheiro mecânico? 

O perfil do engenheiro mecânico é o profissional de sólida base científica, ampli-

tude cultural, caráter empreendedor, competência para lidar com problemas, in-

clusive o desenvolvimento de novas tecnologias. É também requisitos de valor 

agregado à formação, a aptidão ao trabalho em equipe, atuando sempre de ma-

neira ética e zelando pelo interesse social. O engenheiro mecânico deve desen-

volver uma visão integrada das dimensões ecológicas, sociais, econômicas e 

tecnológicas do meio no qual irá atuar, com o intuito de promover o desenvolvi-

mento equilibrado e sustentado.  

Onde trabalha o engenheiro mecânico? 

A Concepção do curso está relacionada à formação de profissionais qualificados 

para o desempenho de atribuições específicas na área de Engenharia Mecânica, 

com ênfase nas áreas de projetos mecânicas, processos de fabricação. O curso 

apresenta uma proposta diferenciada fazendo com que os futuros engenheiros 

estejam preparados para atender a indústria metal-mecânico, de transformação, 

e setores produtivos. 

 

Engenharia Química  - Bacharelado  

Coordenadora : Profª. Fernanda Siqueira Souza 

Duração : 10 semestres 

Turno:  noite 

Titulação : Bacharel em Engenharia Química 

Como é o engenheiro químico? 

O engenheiro químico é o profissional com formação eclética e diversificada, hu-

manista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnolo-

gias. Sua atuação centra-se na identificação e resolução de problemas, conside-

rando os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com 

visão ética e humanista, em atendimento às demandas da sociedade.  
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Onde trabalha o engenheiro químico? 

O Engenheiro Químico possui um leque de conhecimentos das diversas áreas 

educacionais, portanto é um profissional eclético e de formação diversificada. O 

campo de trabalho é abrangente, devido a sua grande importância e atuação na 

concepção de produtos que fazem parte do cotidiano de todas as pessoas. En-

genheiro Químico atua nas indústrias dos setores de Química e Petroquímica; 

Açúcar e Álcool; Fármacos e Química Fina; Alimentos e Bebidas; Papel e Celu-

lose; Materiais de Construção, Plásticos, refratários e Cerâmicos; Fertilizantes; 

tintas e Vernizes; Cosméticos e Perfumes.    

 

Estética e Cosmética  - Bacharelado  

Coordenadora : Prof. Christian Correa Coronel 

Duração : 7 semestres 

Turno:  noite 

Titulação : Bacharel em Estética e Cosmética 

Como é o esteticista e cosmetólogo? 

O curso forma o Esteticista e Cosmetólogo como um profissional da área da sa-

úde, com formação humanista, crítica, reflexiva, empreendedora e gestora, ca-

pacitando-o a atuar na prevenção, reconhecimento e solução de alterações que 

afetam a saúde, imagem pessoal e o bem-estar. Tem-se como base formar um 

profissional que saiba entender a ação, a função e a contraindicação das princi-

pais técnicas corporais, faciais e capilares e que saiba avaliar, prescrever e tratar 

de forma científica, ética e moral buscando o embelezamento da pele. Este pro-

fissional tem uma formação voltada para a gestão de negócios com uma visão 

empreendedora e o espírito crítico.  

Onde trabalha o esteticista e cosmetólogo? 

O profissional deve ter a capacidade de se inserir e se adequar de forma integral 

como um ser humanista, técnico, crítico, científico, empreendedor e gestor, tra-

balhando diretamente ou gerenciando equipes multiprofissionais ou interdiscipli-

nares nas seguintes áreas: - Clínicas estéticas; Consultórios estéticos; Salões 

estéticos; Serviços de cirurgia plástica; Serviços de dermatologia; Serviços de 

medicina estética; Geriatrias; Spas; Empresas de produtos de estética; Empre-

sas de produtos cosméticos; Consultorias em estética e cosmética; Docência em 

cursos técnicos, tecnólogos e bacharelados; Academias de ginástica; Clubes; 

Hotéis; Atendimento em postos comunitários; Clínicas de Fisioterapia. 
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Fisioterapia  - Bacharelado  

Coordenador:  Prof. Christian Correa Coronel 

Duração: 10 semestres 

Turno:  manhã e tarde  

Titulação: Bacharel em Fisioterapia 

Como é o fisioterapeuta? 

Gosta de se relacionar com as pessoas usando diferentes sentidos, mas princi-

palmente o tato. É compreensivo, atento às necessidades das pessoas, paciente 

e afetivo. Trabalha com pacientes com limitações físicas e psicológicas, promo-

vendo a reabilitação ou prevenindo o desgaste e a doença. Tem um perfil pes-

quisador, busca informações e referenciais de outras ciências para promover a 

qualidade de vida. 

Onde trabalha o fisioterapeuta? 

O profissional pode atuar em centros de reabilitação, hospitais públicos e priva-

dos, clínicas públicas e privadas, centros comunitários, instituições filantrópicas, 

nos serviços de atendimento domiciliar, escolas e clubes esportivos, assim como 

na pesquisa, elaboração e análise de projetos. 

 

História – Bacharelado 

Coordenadora:  Prof.ªTatiana Vargas Maia 

Duração:  06 semestres 

Turno:  noite 

Titulação:  Bacharel em História 

Como é o historiador? 

Gosta de ler e pesquisar e está aberto a desconstruir realidades para compreen-

der processos históricos de diferentes culturas em diferentes espaços de tempo. 

É curioso, investigador e faz uma releitura de fatos, atento a detalhes e conside-

rando o contexto em que o fato está inserido. Preserva e considera a importância 

de documentos, registros e expressões culturais, valorizando a integração com 

a comunidade local e regional.  

Onde trabalha o historiador?  

Em instituições de pesquisa, museus, bibliotecas, consultoria especializada e 

assessoria cultural.  
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Letras  - Licenciatura  

Coordenadora: Profª. Lucia Regina Lucas da Rosa 

Duração:  08 semestres 

Turno:  noite 

Titulação:  Licenciado em Letras 

Habilitações: Língua Portuguesa e Literatura da Língua Portuguesa; Inglês e 

Literaturas da Língua Inglesa. 

Como é o licenciado em Letras? 

Assim como a linguagem, o profissional que faz o curso de Letras precisa se 

adaptar às mudanças e utilizar as regras como referenciais e não amarras. É 

observador e pesquisador, zelando pela adequação de uso da língua e auxili-

ando as pessoas a assim fazê-lo. É dedicado, criativo, dinâmico e atento às no-

vas tendências da língua. 

Onde trabalha o licenciado em Letras? 

As duas habilitações (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) podem atuar na do-

cência e pesquisa ou como profissional em organizações ou autônomo na pro-

dução e correção de textos. Também pode atuar como intérprete e em diversas 

situações de comunicação. 

 

Nutrição  - Bacharelado  

Coordenador:  Profª. Gabriela Koglin  

Duração: 08 semestres 

Turno:  tarde e noite 

Titulação: Bacharel em Nutrição 

Como é o nutricionista? 

Um profissional que, bem mais que gostar de conhecer e estudar técnicas dieté-

ticas e hábitos alimentares, precisa gostar de ensinar. Sim, porque quem faz 

nutrição vai orientar pessoas, grupos ou empresas a elegerem a melhor dieta 

alimentar, dentro de suas necessidades e especificidades. O nutricionista tam-

bém tem que saber trabalhar em equipe, persuadir e ensinar a melhorar a ali-

mentação. 

Onde trabalha o nutricionista? 

Em escolas, indústrias, unidades básicas de saúde, hospitais, clínicas, restau-

rantes, hotéis, academias de ginástica, clubes, equipes esportivas ou atuando 

de forma personalizada no dia a dia de pessoas. 
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Pedagogia  - Licenciatura  

Coordenador:  Prof.ª 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 constante-

mente 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 ado-

lescente, como ONG´s ou programas sociais e/ou filantrópicos. 

 

Psicologia – Bacharelado  

Coordenadora: Profª. Simone Van Der Halen Freitas 

Duração:  10 semestres 

Turno:  noite 

Titulação: Bacharel em Psicologia 

Como é o psicólogo? 

Gosta de ler, pesquisar e tem curiosidade constante sobre o ser humano e a 

evolução de suas relações em diferentes contextos. É observador, cuidadoso e 

gosta de acompanhar as diferentes fases de desenvolvimento da pessoa. Inter-

pretativo, discreto, está sempre em busca de novos referenciais e informações 

para compreender o mundo e as relações humanas. 

Onde trabalha o psicólogo? 

Atua em hospitais, escolas, órgãos públicos, clínicas e empresas, prestando con-

sultoria nas áreas de recursos humanos, em equipes multiprofissionais, postos 

de saúde e na área forense. Pode também atuar como pesquisador nas mais 

diferentes áreas. 
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Química- Bacharelado 

Coordenadora: Profª. Fernanda Siqueira Souza 

Duração:  07 semestres 

Turno:  noite 

Titulação : Bacharel em Química 

Como é o bacharel em Química? 

Tem perfil investigativo, gosta de ler e trabalhar em ambiente de laboratório. Pre-

cisa gostar do trabalho em equipe e ter uma visão interdisciplinar. Gosta de fazer 

descobertas, colocar em prática e experimentar aquilo que estuda na teoria, in-

tegrando novas tecnologias e recursos de informática no ambiente de laborató-

rio. 

Onde trabalha o bacharel em Química? 

Em laboratórios químicos na execução e acompanhamento de análises, preparo 

e manipulação de produtos químicos, desenvolvimento de tecnologia nos pro-

cessos produtivos, tratamento de matérias primas e resíduos ou efluentes, em 

indústrias, órgãos públicos e institutos de pesquisa. 

 

Relações Internacionais  - Bacharelado  

Coordenadora: Profª. Tatiana Vargas Maia 

Duração:  08 semestres 

Turno:  noite 

Titulação:  Bacharel em Relações Internacionais 

Como é o bacharel em Relações Internacionais? 

É um negociador nato, mediando às relações privadas ou estatais em ambientes 

que envolvam diferentes culturas e opiniões. Encara o diferente como a soma de 

potenciais, valorizando a identidade de cada povo. É flexível, possui boa capa-

cidade de comunicação em vários níveis, e busca acumular conhecimento e vi-

vências necessárias à compreensão do mundo. Possui formação diversificada 

nas áreas da história, direito, política e economia, reunindo esses saberes e apli-

cando-os de forma empreendedora e estratégica. 

Onde trabalha o bacharel em Relações Internacionais ? 

Poderá desenvolver trabalho autônomo como consultor, ou em empresas priva-

das (diplomacia empresarial ou consultoria) e Organizações não governamen-

tais. Na esfera pública poderá exercer a função de diplomata ou oficial de chan-

celaria, além de atuar em órgãos estaduais e municipais (paradiplomacia) e 
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agências de governo. Pode atuar também na carreira pública internacional, em 

organizações internacionais como o MERCOSUL e a ONU. 

 

IV. CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico 

Coordenador: Prof. Fabrício Augusto Kipper 

Duração: 04 semestres 

Turno:  noite 

Titulação : Tecnólogo em Design Gráfico 

Como é o designer gráfico? 

Interessado em artes, comunicação e novas tecnologias da informação. É cria-

tivo e inovador e gosta de fotografia e design. Dinâmico, esse profissional traba-

lha com competências múltiplas e sabe trabalhar individualmente e em equipe, 

tendo bom relacionamento com clientes e profissionais de diversas áreas. 

Onde trabalha o designer gráfico? 

Atua em agências de publicidade e propaganda, escritórios de design, veículos 

de comunicação, empresas jornalísticas e cinematográficas, gráficas e quais-

quer outras empresas que trabalhem com comunicação visual. Pode ser profis-

sional autônomo, prestando consultoria e assessoria técnica para empresas na 

área da comunicação visual. 

 

 

V – INSCRIÇÃO  

 

As inscrições estão abertas nos seguintes locais: 

1. na Internet, no endereço www.unilasalle.edu.br/canoas; 
2. no Shopping Canoas, Loja A-56, Av. Guilherme Schell, 6750  Centro, Ca-

noas - RS,  
 fone: (51) 34768501 

3. ParkShopping Canoas, Loja 3082, Av. Farroupilha nº 4545, Canoas – RS  
fone: (51) 3476-8359 

4. na Universidade LA SALLE, Av. Victor Barreto, 2.288,  Centro,  Canoas - 
RS, 

fone: (51) 3476-8500; 

5. nos postos autorizados ou nas entidades conveniadas 
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VI –EDITAL  

 
 

EDITAL Nº 028/2019 

 

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS 

GRADUAÇÃO PRESENCIAL 2019/2 

 

1 ABERTURA 
 

O Reitor 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 das 

Portaria Normativas Nº 391, de 07/02/02, Portaria 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 Seletivo 

2019/2 para ingresso em seus cursos de Graduação na modalidade presencial, medi-

ante os seguintes processos: a) Processo Vestibular Universidade La Salle;               b) 

Processo ENEM; c) Processo Reavaliação e d). Processo Avaliação de Conhecimentos 

da Rede La Salle. 

O Processo de Seleção 2019/2, nessas modalidades, destina-se a candidatos que 

concluíram ou estão em vias de concluir o Ensino Médio até a data prevista para a 

entrega de documentos, no ato de matrícula.  

A classificação neste Processo de Seleção é válida para o segundo semestre de 

2019. 

 

2 INSCRIÇÕES 
 

2.1 Locais 
 

As inscrições estão abertas nos seguintes locais: 

a) Internet, no endereço www.unilasalle.edu.br/canoas; 
b) Universidade La Salle, Av. Victor Barreto, 2.288, Canoas/RS, fone: (51) 3476-

8500; 
c) Postos autorizados ou nas entidades conveniadas. 

 

2.2 Modalidades 
 

a) Processo de Seleção Vestibular Universidade La Salle. Dirigido ao público em 
geral. Os candidatos inscritos neste Processo Seletivo prestarão prova de re-
dação em Língua Portuguesa 
 

 22

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

   

c) Processo Reavaliação Consiste no aproveitamento da nota da prova de reda-
ção do Processos de Seleção Vestibular Universidade La Salle, realizado nos 
anos de 2018 e 2019. Os candidatos inscritos neste Processo Seletivo não 
prestarão prova. 

 

d) Processo Avaliação de Conhecimentos da Rede La Salle. Consiste na utiliza-
ção da nota da redação do Processo de Avaliação de Conhecimentos da Rede 
La Salle, do 3º ano do ensino médio. Os candidatos inscritos neste Processo 
Seletivo não prestarão prova. 

 

 

2.3 Períodos de inscrições para todas as modalidade s 
 

Das 8 horas do dia 07 de maio de 2019, às 24 horas do dia 04 de agosto de 2019. 

O encerramento das inscrições de cada processo ocorre 48 horas úteis, antes da reali-

zação da prova. 

 

2.4 Investimento 
 

A taxa de inscrição para o Processo Vestibular Universidade La Salle será de 1 kg 

de alimento não perecível, ou um brinquedo novo ou uma peça de roupa infantil nova. 

O candidato poderá optar por uma das formas e entregar no dia da realização da prova. 

Para os processos ENEM, Reavaliação e Avaliação de Conhecimentos da Rede 

La Salle a taxa será isenta. 

 

3 INFORMAÇÕES 

 

a)  A Universidade La Salle reserva o direito de realizar outros processos seletivos, 
além os descritos neste edital, por meio de provas agendadas, tantos quantos forem 
necessários para preenchimento das vagas, sendo por convênios firmados com ou-
tras entidades ou não. 
b)  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 subse-
quentes estarão automaticamente canceladas para o respectivo curso. 
c)  O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de data de realização dos Pro-
cessos Seletivos. 
d)  O candidato com deficiência (PCD) deve comunicar a sua situação à Coordena-
ção do Processo de Seleção 5 (cinco) dias antes da data da realização da prova. 
e)  A inscrição configura o conhecimento e a aceitação de todas as normas e ins-
truções estabelecidas neste Edital, não podendo alegar desconhecimento. 
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4 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

 

O preenchimento das vagas no Processo de Seleção 2019/2 é assim distribuído: 

a) na modalidade Processo ENEM, até 20% das vagas por curso, pela ordem de-
crescente da média final da redação; 
b)  na modalidade Processo Reavaliação, até 10% das vagas por curso, pela ordem 
decrescente da média final da redação; 
c) na modalidade Processo Avaliação de Conhecimentos da Rede La Salle, até 
10% das vagas por curso, pela ordem decrescente da média final da redação; 
d) na modalidade Processo Vestibular da Universidade La Salle, as demais vagas 
por curso, pela ordem decrescente da média final da redação. 
 

Em caso de não preenchimento das vagas em algum curso, na ordem 

pré-estabelecida dos Processos, essas são redistribuídas entre os candidatos dos de-

mais processos seletivos previstos para o período de 2019/2. 

 

5 CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

 

a) Processo de Seleção Vestibular Universidade La Salle - Realizar e obter nota 
superior a 20% na prova de redação; 

b) Processo ENEM - Ter obtido nota superior a 200 pontos na redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio; 

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; 

d) Processo Avaliação de Conhecimento da Rede La Salle - Ter obtido nota supe-
rior a 20% na prova de redação no Processo de Avaliação de Conhecimentos da 
Rede La Salle do 3º ano do ensino médio.   
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6 CURSOS/ TURNOS/ VAGAS SEMESTRAIS 
 
Quadro 1 - Cursos e vagas oferecidas 2019/2  

CURSOS MODALIDADES  TURNOS VAGAS  ATOS LEGAIS  

Administração Bacharelado Noite 100 Ren. Rec. Port. 266/17 de 03/04/17 - DOU 04/04/17 

Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Noite 30 Rec. Port. 877/18 de 17/12/18 - D.O.U.19/12/18 

Ciência da Computação Bacharelado Noite 30 Ren. Rec. Port. 922/18 de 27/12/18 - DOU 28/12/18 

Ciências Biológicas Bacharelado Noite 20 Ren. Rec. Port. 922/18 de 27/12/18 - DOU 28/12/18 

Ciências Contábeis Bacharelado Noite 30 Ren. Rec. Port. 266/17 de 03/04/17 - DOU 04/04/17 

Direito Bacharelado Noite 60 Ren. Rec. Port. 266/17 de 03/04/17 - DOU 04/04/17 

Educação Física Bacharelado Noite 30 Ren. Rec. Port. 133/18 de 01/03/18 - DOU 02/03/18 

Enfermagem Bacharelado 
Manhã / 

Tarde 
50 Ren. Rec. Port. 133/18 de 01/03/18 - DOU 02/03/18 

Engenharia Civil Bacharelado Noite 50 Rec. Port. 188/18 de 17/3/18 - DOU 22/03/18 

Engenharia de Produção Bacharelado Noite 50 Ren. Rec. Port. 922/18 de 27/12/18 - DOU 28/12/18 

Engenharia Elétrica Bacharelado Noite 20 
Aut. Res. CONSUN/UNILASALLE 714/16 de 

23/09/2016 

Engenharia Mecânica Bacharelado Noite 50 
Aut. Res. CONSUN/UNILASALLE 671/16 de 

26/06/2015 

Engenharia Química Bacharelado Noite 50 Rec. Port. 938/17 de 24/8/17 - DOU 28/08/17 

Estética e Cosmética Bacharelado Noite 30 
Aut. Resolução 655 de 26/9/14 - CONSUN/UNILA-

SALLE 

Fisioterapia Bacharelado 
Manhã/ 

Tarde 
25 Ren. Rec. Port. 133/18 de 01/03/18 - DOU 02/03/18 

História Bacharelado Noite 20 Ren. Rec. Port. 793/16  de 14/12/16 - DOU 15/12/16 

Letras - Inglês e Literaturas da 

Língua Inglesa 
Licenciatura Noite 10 Ren. Rec. Port. 922/18 de 27/12/18 - DOU 28/12/18 

Letras - Língua Portuguesa e Li-

teratura da Língua Portuguesa 
Licenciatura Noite 10 Ren. Rec. Port. 922/18 de 27/12/18 - DOU 28/12/18 

Nutrição Bacharelado 
Tarde/ 

Noite 
25 Ren. Rec. Port. 133/18 de 01/03/18 - DOU 02/03/18 

Pedagogia - Modular Licenciatura Noite 20 Ren. Rec. Port. 922/18 de 27/12/18 - DOU 28/12/18 

Psicologia Bacharelado Noite 100 Ren. Rec. Port. 266/17 de 03/04/17 - DOU 04/04/17 

Química Bacharelado Noite 10 Ren. Rec. Port. 922/18 de 27/12/18 - DOU 28/12/18 

Relações Internacionais Bacharelado Noite 20 Ren. Rec. Port. 266/17 de 03/04/17 - DOU. 04/04/17 

Tecnologia em Design Gráfico Tecnológico Noite 50 Ren. Rec. Port. 266/17 de 03/04/17 – DOU 04/04/17 

Total de vagas 885 
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7 PROVA 

7.1 Avaliação 

No Processo de Seleção Vestibular Universidade La Salle, os conhecimentos dos 

candidatos serão avaliados mediante realização da prova de redação em Língua Portu-

guesa. 

7.2 Temas de redação 

Os temas para redação do Processo Vestibular Universidade La Salle 

serão temas da atualidade. 

 

7.3 Calendário 

A prova de redação para o Processo Vestibular Universidade La Salle ocorre de 

forma continua, por meio de agendamento prévio no site www.unilasalle.edu.br/vesti-

bular ou locais descritos no item 2.1, enquanto houver vaga disponível. 

a) o candidato deve comparecer ao local da prova com trinta minutos de antece-
dência; 

b) o candidato deve apresentar, no início da prova, a cédula de identidade atual 
com foto; 

c) o candidato somente pode retirar-se da sala após transcorridos trinta minutos 
do início da prova; 

d) a prova deverá ser realizada, exclusivamente, em Língua Portuguesa. Não será 
permitido o uso de dicionário em Língua Portuguesa de nenhuma espécie 

 

7.4 Local de realização da prova 
 

a) A prova do Processo Vestibular Universidade La Salle poderá ser realizada na 
sede, situada na Av. Victor Barreto, 2.288, Canoas/RS ou em entidade 
conveniada à Universidade La Salle. 

b) As informações sobre o local de realização da prova serão disponibilizadas por 
meio eletrônico. 

 

8 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Os candidatos classificados serão comunicados diretamente por telefone, meio 

eletrônico ou SMS no prazo de até 48 horas úteis, após a realização da prova.  

 

9 MATRÍCULAS 
 

a) O requerimento de matrícula dos classificados em qualquer um dos Processos 
de Seleção da Universidade La Salle deve ser encaminhado, no Serviço de 
Protocolo junto a Central de Atendimento ao Acadêmico – CAC, em data e ho-
rário previamente agendados pela Universidade La Salle. 
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b) O candidato classificado no Processo de Seleção 2019/2 deve requerer matrí-
cula, no mínimo, em 12 créditos para os cursos em regime de matrícula por 
disciplina e no caso dos cursos em regime de módulo, todo o módulo. 

c) Para candidato menor de 18 anos, o contrato de prestação de serviços educa-
cionais somente poderá ser assinado pelos pais ou responsável legal, munido 
de procuração com firma reconhecida e a apresentação do RG e CPF. 

 

10 DOCUMENTAÇÃO  
 

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

(1) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio ou equiva-

lentes, em uma via obrigatoriamente original; 

• em se tratando de cursos profissionalizantes, técnicos integrados, deve 
constar no Histórico a aprovação no estágio (quando previsto na legisla-
ção), para comprovação de conclusão. 

• deve ser entregue uma fotocópia autenticada do Diploma do Curso Técnico 
(quando este for técnico integrado ao ensino médio), ou legalmente equi-
valente, quando não houver a certificação da conclusão do ensino médio 
no histórico apresentado. 

• os documentos relativos a cursos concluídos no Exterior devem ser acom-
panhados de declaração de equivalência do Ensino Médio expedida pelo 
Conselho Estadual de Educação - Resolução CEED nº 155, de 21/11/80, 
em uma via autenticada. 

(2) Certidão de nascimento ou casamento e/ou desquite ou divórcio (fotocópia 

simples); 

(3) Cédula de Identidade (fotocópia simples) e, para estrangeiros, prova de per-

manência legal no Brasil e cópia integral do passaporte autenticado, onde 

conste o visto de permanência no Brasil;   

Não será aceita Carteira Nacional de Habilitação, visto ser um documento 

que possui validade, e por não possuir informações específicas encontra-

das no RG. 

(4) CPF do candidato e do responsável legal e financeiro em caso de candidato 

menor de 18 anos de idade (fotocópia simples); 

(5) Atestado Médico de Capacitação Física para candidatos do Curso de Edu-

cação Física; 

(6) 1 foto 3x4. 

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

Complementando o exposto neste Edital, seguem os itens finais. 

a) As turmas têm, no máximo, 60 alunos. 

b) Constatado o não preenchimento de vagas iniciais, a Universidade La Salle 
pode realizar outros processos de seleção em datas a serem divulgadas. As 
demais normas e critérios obedecem às disposições deste edital. 

c) Conforme Resolução CONSUN Nº165/2004 cabe à Reitoria decidir sobre a efe-
tivação ou suspensão do Processo de Seleção para os cursos que não atingi-
rem 70% de candidatos inscritos. 

d) 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. 

e) A Universidade La Salle está credenciada, em nível nacional, no Programa Uni-
versidade para Todos – PROUNI. 

f) O Manual do Candidato 2019/2 integra o presente Edital e encontra-se à dis-
posição dos interessados no Setor de Registro e Controle Acadêmico e na in-
ternet. 

g) Os casos omissos serão analisados e julgados pela Comissão Coordenadora 
do Processo de Seleção 2019/2. 

 

 

 
 
VII - CONTEÚDO DA PROVA 

 

REDAÇÃO 

A redação deve ser elaborada em Língua Portuguesa. Procure realizar lei-

turas 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 
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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 cur-

sadas em outra instituição de Ensino Superior devem apresentar, no ato da ma-

trícula, os originais (devidamente assinados) do histórico escolar e dos planos 

de ensino das disciplinas cursadas para análise do Coordenador do curso e libe-

ração de matrícula. 

Obs.: não serão aproveitadas disciplinas de cursos técnicos de nível médio. 

 

IX – LOCALIZAÇÃO E ENDEREÇO DA UNIVERSIDADE LASALLE  

 

Endereço - Av. Victor Barreto, 2288. 

Ponto de referência - No Centro de Canoas, ao lado da Estação Canoas/La 

Salle do Trensurb. 
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