
 

 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – PROUNI 

(Art. 7º da Portaria Normativa MEC nº1.132, de 02 de dezembro de 2009) 

PROCESSO SELETIVO 2016/1 

PRIMEIRO SEMESTRE 2016 

Mantenedora/Código E-MEC: 295 – Fundação Regional Integrada 

IES/Código E-MEC: 423 – URI Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

Campus/Código E-MEC: 600038 – Extensão de São Luiz Gonzaga 

Coordenador do ProUni: Dinara Bortoli Tomasi 

Telefone/e-mail: 55-3352-8150 fies@saoluiz.uri.br 

 

Curso Turno Código Houve 
Vestibular? 

Houve formação de 
turma? 

ADMINISTRAÇÃO Noturno 8818 (X) Sim   (  ) Não (X) Sim   (  ) Não 

Bolsa Parcial Integral Observações: 

Nº de bolsas obrigatórias oferecidas: - 02  

Nº de bolsas adicionais oferecidas:  -  

Nº de candidatos pré-selecionados:  02  

Nº de bolsas concedidas:  02  

Nº de Reprovações/Bolsa Parcial Integral 

Reprovação por não formação de turma  - - 

Reprovação por não comparecimento - - 

Reprovação na comprovação das informações - - 

Reprovação por impedimento de nova concessão - - 

Reprovação devido a matrícula simultânea em IES pública e 
gratuita  

- - 

 

Curso Turno Código Houve 
Vestibular? 

Houve formação de 
turma? 

CIENCIAS CONTÁBEIS Noturno 1186911 (X) Sim   (  ) Não (X) Sim   (  ) Não 

Bolsa Parcial Integral Observações: 

Nº de bolsas obrigatórias oferecidas: - -  

Nº de bolsas adicionais oferecidas: - -  

Nº de candidatos pré-selecionados: - -  

Nº de bolsas concedidas: - -  

Nº de Reprovações/Bolsa Parcial Integral 

Reprovação por não formação de turma  - - 

Reprovação por não comparecimento - - 

Reprovação na comprovação das informações - - 

Reprovação por impedimento de nova concessão - - 

Reprovação devido a matrícula simultânea em IES pública e 
gratuita  

- - 

 

 

 

 



Curso Turno Código Houve 
Vestibular? 

Houve formação de 
turma? 

DIREITO Noturno 1150593 (X) Sim   (  ) Não (X) Sim   (  ) Não 

Bolsa Parcial Integral Observações: 

Nº de bolsas obrigatórias oferecidas:  04  

Nº de bolsas adicionais oferecidas:  01  

Nº de candidatos pré-selecionados:  07  

Nº de bolsas concedidas:  05  

Nº de Reprovações/Bolsa Parcial Integral 

Reprovação por não formação de turma  - - 

Reprovação por não comparecimento - 02 

Reprovação na comprovação das informações - - 

Reprovação por impedimento de nova concessão - - 

Reprovação devido a matrícula simultânea em IES pública e 
gratuita  

- - 

 

Curso Turno Código Houve 
Vestibular? 

Houve formação de 
turma? 

EDUCAÇÃO FÍSICA Noturno 1258881 (X) Sim   (  ) Não (X) Sim   (  ) Não 

Bolsa Parcial Integral Observações: 

Nº de bolsas obrigatórias oferecidas: - 02  

Nº de bolsas adicionais oferecidas: - -  

Nº de candidatos pré-selecionados: - 14  

Nº de bolsas concedidas: - 01 * Aprovado pela Lista de Espera do 
ProUni  (1 Bolsa Integral) 
- Participaram 11 candidatos para a Lista 
de Espera.  

Nº de Reprovações/Bolsa Parcial Integral 

Reprovação por não formação de turma  - - 

Reprovação por não comparecimento - 12 

Reprovação na comprovação das informações - - 

Reprovação por impedimento de nova concessão - - 

Reprovação devido a matrícula simultânea em IES pública e 
gratuita  

- - 

 

Curso Turno Código Houve 
Vestibular? 

Houve formação de 
turma? 

ENGENHARIA ELÉTRICA Noturno 1126142 (X) Sim   (  ) Não (X) Sim   (  ) Não 

Bolsa Parcial Integral Observações: 

Nº de bolsas obrigatórias oferecidas: - 03  

Nº de bolsas adicionais oferecidas: - -  

Nº de candidatos pré-selecionados: - 26  

Nº de bolsas concedidas: - 03 *Aprovado por vagas Remanescentes do 
ProUni  (1 Bolsa Integral) 
* Na lista de espera foi ofertada 1 vaga, 
21 candidatos concorrem sendo que os 
mesmos não compareceram. 

Nº de Reprovações/Bolsa Parcial Integral 

Reprovação por não formação de turma  - - 

Reprovação por não comparecimento - 23 

Reprovação na comprovação das informações - - 

Reprovação por impedimento de nova concessão - - 

Reprovação devido a matrícula simultânea em IES pública e 
gratuita  

- - 



 

Curso Turno Código Houve 
Vestibular? 

Houve formação de 
turma? 

Fisioterapia Matutino 120934 (X) Sim   (  ) Não (X) Sim   (  ) Não 

Bolsa Parcial Integral Observações: 

Nº de bolsas obrigatórias oferecidas: - -  

Nº de bolsas adicionais oferecidas: - -  

Nº de candidatos pré-selecionados: - -  

Nº de bolsas concedidas: - -  

Nº de Reprovações/Bolsa Parcial Integral 

Reprovação por não formação de turma  - - 

Reprovação por não comparecimento - - 

Reprovação na comprovação das informações - - 

Reprovação por impedimento de nova concessão - - 

Reprovação devido a matrícula simultânea em IES pública e 
gratuita  

- - 

 

O Campus/IES entrega Protocolo de Recebimento de Documentação do ProUni ao candidato 
pré-selecionado? 

(X ) Sim    (  ) Não 

Processo Seletivo Próprio (  ) Sim ( x ) Não 

Nº de Aprovados Nº de Reprovados  

Publicação de Edital referente ao Processo Seletivo 
Próprio 

(  ) Sim (  ) Não 

Forma de divulgação do Edital   

Tipo de prova   

Critérios de correção e aprovação   

Observações   

 

Eventuais problemas ocorridos durante o Processo Seletivo:  

Sugestões:  

Outras informações julgadas pertinentes:  

 

São Luiz Gonzaga (RS), 12 de abril de 2016. 


