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 O PROJETO
O VestVates é um curso pré-

vestibular criado em 2017 pelos

alunos da Universidade do Vale do

Taquari - Univates, que nasceu com o

objetivo de auxiliar alunos que não

têm condições de estudar em cursos

pré-vestibular particulares.

Com funcionamento integralmente

gratuito e com a finalidade de

preparar os alunos para os exames

de ingresso ao Ensino Superior, são

oferecidas aulas de segunda a sexta-

feira, das 19h10 às 22h40, sendo

ministradas por alunos da Univates.

 

Prezado(a) candidato(a), 
 
O processo seletivo do VestVates será único, para a
seleção dos alunos que iniciarão o curso no 1º
semestre de 2020. Temos um imenso prazer em
prepará-lo para o Exame Nacional do Ensino Médio
- Enem e demais vestibulares.
Esperamos que esta primeira etapa – o seletivo  –
traga bons resultados. 
Será um prazer tê-lo(a) conosco no próximo
semestre.
 
Comissão do processo seletivo do VestVates

 

 

ORGANIZAÇÃO
DO PROCESSO
SELETIVO



 

C A L E N D Á R I O
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de 04 de dezembro de 2019
a 01 de fevereiro de 2020

Período de inscrições no site
www.vestvates.com.br. Das 10 horas
de 04 de dezembro de 2019 às 23h55
de 01 de fevereiro de 2020.

04 de fevereiro de 2020 Divulgação do local da prova da 1ª fase
no site www.vestvates.com.br

08 de fevereiro de 2020 Realização da prova da 1ª. fase.

09 de fevereiro de 2020 Divulgação do gabarito das questões
objetivas da prova da 1ª fase em
www.vestvates.com.br.

11 de fevereiro de 2020 Divulgação da lista da classificação
geral dos candidatos na 1ª fase de
prova - www.vestvates.com.br

12 de fevereiro de 2020 Divulgação da lista dos candidatos
convocados para participar das
Minientrevistas - www.vestvates.com.br

15 de fevereiro de 2020 Realização dos cenários temáticos

16 de fevereiro de 2020 Divulgação dos candidatos convocados
em 1ª Chamada em www.vestvates.com.br

18 e 19 fevereiro de 2020 Período de matrícula no Cursinho Popular
da Univates da 1ª chamada

20 fevereiro de 2020 Divulgação dos candidatos convocados em
2ª Chamada em www.vestvates.com.br

21 e 22 de fevereiro de 2020 Período de matrícula no Cursinho Popular
da Univates da 2ª chamada

02 de março de 2020 Início do período letivo



INFORMAÇÕES GERAIS

O P E N  H O U S E  I D E A S  -  3

N E W  A D S  -  3

 

A QUEM SE 
DESTINA
Somente serão aceitas inscrições de
pessoas que concluirão em 2020 ou que
já tenham concluído o Ensino Médio em
rede pública de ensino.

 

DAS VAGAS
São ofertadas 30 vagas neste processo
seletivo, com a seguinte divisão:
 
- 2 vagas destinadas para jovens
atendidos pela Associação Lajeadense
Pró-Segurança Pública (Alsepro).
- 28 vagas destinadas para demais
estudantes da rede pública de ensino.

 

DO 
FUNCIONAMENTO
O curso possui duração de março -
dezembro, no período noturno, 19h10 às
22h40, sendo realizado na Universidade
do Vale do Taquari - Univates,
Lajeado/RS.



INSCRIÇÕES
 

As inscrições serão feitas exclusivamente pela Internet
através do site www.vestvates.com.br, das 10 horas de 04 
 de dezembro até às 23h59 de 01 de fevereiro de 2020
(horário de Brasília) mediante o preenchimento da ficha de
inscrição.
 
Não haverá taxa de inscrição.
 
- Serão admitidos, para realização da prova, exclusivamente
os candidatos com inscrições integralmente efetivadas.
- Não haverá remessa postal ou eletrônica de quaisquer
documentos comprobatórios de efetivação de inscrições,
horários e locais de provas, sendo de integral
responsabilidade dos candidatos a obtenção destas
informações  no site do VestVates -  www.vestvates.com.br
 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) E TELEFONE CELULAR
O endereço eletrônico (e-mail) do candidato e seu número
atualizado do telefone celular, incluindo o DDD, são
imprescindíveis para que a instituição possa manter contato
sempre que necessário.
 
 
CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Candidato que necessite de condições especiais para
realização das provas deverá, além de se inscrever pela
internet e declarar a sua necessidade na ficha de inscrição
deverá encaminhar, por e-mail (vestvates@univates.br), até
01 de fevereiro de 2019, os seguintes documentos:
 
I) Laudo detalhado, contendo datas, desenvolvimento e
evolução da condição solicitada que deverá ser emitido por
um especialista na área. O Laudo deverá estar em papel
timbrado e ter a emissão inferior a 01 (um) ano da data da
prova, conter a descrição da doença e o Código
Internacional de Doenças (CID) ou a Classificação
Internacional de Funcionalidades (CIF) referente à doença
ou à condição específica e indicação das condições
especiais necessárias para a realização da prova
devidamente fundamentada pelos profissionais. 

 
Nos casos específicos de Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade – TDAH e Dislexia o laudo
deverá seguir o procedimento abaixo:
 
1) No caso de Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade – TDAH: laudo formulado por uma equipe
formada por um psicólogo ou pedagogo com
especialização em psicopedagogia e um médico
psiquiatra ou neurologista;
 
2) Laudo formulado por uma equipe formada por
neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo.
 
II) Declaração da escola onde o candidato cursou o
ensino médio atestando que usufruiu de recursos
específicos ou uma justificativa, no caso de o candidato
não ter usufruído de recursos específicos no ensino
médio.



DA PROVA
 

50 questões de múltipla escolha todas com 5 alternativas,
sendo apenas uma delas correta.

LOCAL
Os candidatos deverão confirmar a data, a hora, o local e a
sala de realização das provas, no portal do VestVates -
www.vestvates.com.br –  no link “Local de prova”, a partir de
04 de fevereiro de 2020.
 
DATA
Dia 08 de fevereiro de 2020.
 
COMPOSIÇÃO DA PROVA

O conteúdo da prova é o mesmo das disciplinas do ensino
médio.
 
HORÁRIOS
Horário de fechamento dos portões às 14 horas. 
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 60
(sessenta) minutos antes do seu início.
A prova terá 4 horas de duração. O tempo mínimo de
permanência na sala será de 3 horas, contados após o início
da prova.
 
DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
São considerados documentos de identidade os seguintes
documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG),
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar,
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da
Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade
expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos
de Bombeiros Militares.
 
Somente será admitido na sala ou local de prova o
candidato que apresentar um dos documentos citados
desde que permita, com clareza, a sua identificação.
 
Será considerado ausente e eliminado do seletivo o
candidato que apresentar protocolo, cópia dos documentos,
ainda que autenticada, ou quaisquer outros documentos não
citados, inclusive carteira funcional de ordem pública ou
privada.

Caso, no dia de realização das provas, o
candidato esteja impossibilitado de
apresentar documento de identidade
original por motivo de perda, roubo ou
furto, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, expedido
há, no máximo 90 (noventa) dias.

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA:
Os candidatos, quando da realização
das provas, deverão observar as
seguintes instruções:
- Não portar material de consulta,
calculadoras ou similares, relógios,
telefones celulares ou aparelhos
similares. Quem trouxer qualquer desses
objetos, deverá, obrigatoriamente,
mantê-los no chão ao lado da carteira,
devidamente lacrados pelo fiscal de
sala.
- Os três últimos candidatos em cada
sala somente serão liberados após todos
haverem concluído as provas ou a
mesma for encerrada por esgotamento
de prazo.
- Os candidatos não poderão se
ausentar das salas de prova portando as
Folhas  de Respostas.
- Os candidatos deverão deixar as
orelhas totalmente descobertas, à
observação dos fiscais de sala, durante
a realização da prova.
 



CENÁRIOS
TEMÁTICOS 

 

 
A finalidade da primeira fase do seletivo é
selecionar um grupo de candidatos que tenha
demonstrado boa capacidade de raciocínio. 
Ao decorrer do nosso curso é fundamental que o
aluno assuma responsabilidades sobre seu
aprendizado, além de receber e fornecer
feedback frequentes.
A premissa dos cenários temáticos é avaliar as
competências pessoas não cognitivas.
 
No dia 15 de fevereiro, os 100 melhores
colocados na prova cognitiva participarão dos
cenários temáticos, às 9h, na Clínica Universitária
Regional - CURES, prédio 16, no câmpus da
Univates, Lajeado/RS. 
 
Os cenários temáticos consistem numa série de 4
(quatro) estações de avaliação estruturadas e
com tempo controlado, baseadas em “cenários”
que darão aos candidatos diferentes
oportunidades de expor suas impressões e
habilidades.
 
As competências avaliadas podem incluir:
• Comunicação efetiva
• Empatia
• Pensamento crítico
• Trabalho em equipe
• Liderança
• Ética
• Compaixão
• Motivação
 
Cada cenário temático ocorrerá em uma sala
diferente.
Quando o candidato chegar à porta, receberá
instruções que descreverão o cenário a ser
discutido. Essa informação pode ser dada através
de texto, vídeos ou fotos. 

 
O candidato terá 5 (cinco) minutos para
conhecer a situação e refletir. Após o sinal
sonoro, deverá entrar na sala e discutir o assunto
com o entrevistador ou interagir. 
 
É importante ressaltar que não existem respostas
certas ou erradas. Os candidatos serão avaliados
com base na sua capacidade de argumentação,
postura, coerência no discurso e desempenho nas
competências avaliadas naquele cenário.
 
Para manter o sigilo do processo, os candidatos
serão confinados em um auditório, com acesso a
banheiros e água.
 
Seus pertences (incluindo relógios, celulares,
tablets e notebooks) serão recolhidos na chegada
e devolvidos após a liberação. 
 
Não são necessários itens formais como gravatas,
ternos e vestidos, mas o aluno deve ter em mente
que está participando de um processo seletivo.
 
A melhor maneira de se preparar é praticar a
argumentação de alguns pontos com os colegas.



T O W N  R E V I E W

DAS NOTAS
 

A nota do candidato será calculado a partir
dos seguintes pesos:
 
a) 25% da nota final composta pela prova
avaliativa com 50 questões;
 
b) 75% da nota final composta pelo
desempenho do candidato nos cenários
temáticos.
 
Os 30 candidatos com as maiores notas finais
(prova avaliativa + cenários temáticos) serão
aprovados em primeira chamada.



MATRÍCULA
 

Os 30 (trinta) primeiros colocados no processo seletivo serão convocados para matrícula na 1ª
chamada através do site do VestVates - www.vestvates.com.br.
 
Documentos obrigatórios para a matrícula:
 
(02) cópias da Certidão Nascimento ou Casamento
(02) cópias do RG
(02) cópias do CPF
(02) cópias do Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou Certidão de matrícula no 3º ano
do Ensino Médio
(02) cópias do Histórico Escolar de Ensino Médio, caso já tenha concluído
(02) cópias do comprovante de residência (conta de luz, telefone, extrato bancário)
 
Não serão realizadas matrículas de candidatos que não compareçam com os documentos físicos. 
 
A matrícula da 1ª Chamada ocorrerá ente os dias 18 e 19 de fevereiro de 2020.
 
Na matrícula, os candidatos selecionados devem comparecer para assinar os termos de compromisso
com o Cursinho Popular; os menores de idade deverão estar necessariamente acompanhados de um
dos responsáveis. 
 
O não comparecimento do candidato – ou de um de seus responsáveis, no caso dos menores de idade
– na data indicada para matrícula acarreta o cancelamento da vaga no Cursinho e sua eliminação no
Processo Seletivo.
 
Na matrícula presencial, solicita-se ao candidato aprovado que traga, além dos documentos listados,
2 (duas) fotos 3x4. 
 
Caso as 30 (trinta) vagas não sejam completas na 1ª Chamada, realizar-se-ão novas chamadas como
previstas pelo Calendário do Processo Seletivo, até que sejam preenchidas todas as vagas.



EDITAL
 

EDITAL 04/2019, de 03 de dezembro de 2019
 

O Cursinho Popular da Univates - VestVates, mantido pela Universidade do Vale do Taquari, faz
saber os interessados que a inscrição para o processo seletivo do curso extensivo será realizado no
período de 04 de dezembro de 2019 a 01 de fevereiro de 2020.
 
A forma de acesso ao curso será por meio de uma prova no dia 08 de fevereiro de 2020 e os
cenários temáticos serão realizados em 15 de fevereiro de 2020.
 
O local de funcionamento do cursos  é na Av. Avelio Talini, 171, Universitário, Lajeado - RS.
Oferecendo 30 vagas, sendo 28 vagas para estudantes oriundos da rede pública de ensino e 2
vagas destinadas para jovens atendidos pela Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública
(Alsepro).
 
O seletivo tem validade anual. As normas relativas a esta seleção constam neste manual do
candidato, que poderá ser acessado em www.vestvates.com.br e enquanto durar o processo.
 
 



DISPOSIÇÕES GERAIS
 

Os candidatos, ao se inscreverem no Processo Seletivo do
Cursinho Popular da Univates, se comprometem a seguir
as diretrizes estipuladas pelo presente manual, estando
cientes de que qualquer desobediência às instruções
acarretará sua exclusão. 
 
Os candidatos aprovados no Processo Seletivo
comprometem-se a cumprir o Regimento do Cursinho
Popular da Univates, entregue e assinado no momento da
matrícula.
 
É obrigatória a devolução do material didático à
Coordenação em caso de desistência do curso.
 
Os alunos aprovados poderão contar com 6 faltas
absolutas em aulas, podendo as ausências acarretarem a
perda da vaga. 
 
Caso tal limite seja alcançado, a Coordenação do
Cursinho entrará em contato com o aluno, podendo
desligá-lo para ceder sua vaga para os demais
candidatos em outra chamada.
 
A Coordenação do Cursinho poderá desconsiderar tais
faltas mediante a apresentação de motivos formais, que
deverão ser comprovados através de atestados ou
declarações. 
 
É de inteira responsabilidade dos candidatos o
acompanhamento da publicação de todos os atos, editais
de retratação e comunicados referentes a este Processo
Seletivo. 
 
Os casos omissos serão decididos pela Coordenação
Administrativa do Cursinho Popular da Univates.


