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Maria Luiza Gemelli MouraMateus Corrassa Cassarotti

Henrique Jaescke Hilgert
1° aninho

Otávio Piazecki de SouzaMateus Makvitz - 1° aninhoCecília de Almeida Sokolovicz
5 anos
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A equipe adminis-
trativa da prefeitura da 
Mini Cidade Criança e 
Companhia promoveu 
no mês de maio a ativi-
dade Pedalando em Fa-
mília!

Foi uma tarde de sá-
bado de muita interação 
e descontração, quan-
do os alunos do Ensino 
Fundamental e suas fa-
mílias passearam pelas 
ruas de Santo Ângelo.

No retorno à escola, 
as famílias ganharam 
uma linda tela e acon-
teceu o tão esperado 
sorteio da bike. Um dia 
inesquecível!

Divulgação Criança e Companhia

Pedalando em família!Pedalando em família!
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Marcos Demeneghi

URI SANTO ÂNGELO
O Vestibular de Inverno da URI Santo Ânge-

lo recebe inscrições até hoje, dia 5, diretamente 
no site www.santoangelo.uri.br, com taxa de R$ 
30,00.

A prova única será aplicada domingo, dia 9 de 
junho, às 14h e na oportunidade, estarão sendo ofer-
tadas vagas para os cursos de: Administração, Agro-
nomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, 
Direito noturno, Educação Física Bacharelado, Edu-
cação Física Licenciatura, Enfermagem, Engenharia 
Civil noturno, Engenharia Mecânica noturno, Enge-
nharia Elétrica e Engenharia Química. 

A divulgação da lista dos classifi cados acontece-
rá dia 10 de junho, e no período de 11 a 14 de junho, 
devem ser realizadas as matrículas. Nessa oportu-
nidade, os interessados podem buscar informações 
sobre o programa de crédito educativo da URI, que 
possibilita fi nanciar de 25% a 50% da mensalidade, 
além de benefícios como Fidelidade URI, Auxílio 
Transporte, Diplomados-graduação, Grupo Fami-
liar e Desconto Melhor Idade.

FASA
A Faculdade Santo Ângelo FASA está com ins-

crições abertas para o Vestibular 2019/2 até o dia 
11 de junho. Mais uma vez, são ofertadas vagas para 
as cinco graduações: Medicina Veterinária, Agro-
nomia, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e 
Sanitária, e, Pedagogia; com bolsa de estudos de 
50% até o fi nal do curso. 

Interessados devem realizar cadastro no site 
www.sejafasa.com.br/vestibular. Além da bolsa de 
50%, a FASA manteve outra novidade da edição 
passada do vestibular que é a opção por data para 
realizar a prova. Serão 30 questões objetivas e uma 
redação aplicadas no dia 14 (noite), 15 (tarde) e 16 
(manhã) de junho - conforme opção realizada pelo 
candidato no momento da inscrição.

FACULDADE CNEC
A Faculdade CNEC de Santo Ângelo também 

está com o período de inscrições  aberto  para o 
Vestibular de Inverno. São oferecidas nove opções 
de cursos de nível superior e a prova acontece no 
dia 23 de junho, às 10h. Quem deseja participar 

do Vestibular deve realizar a inscrição por meio do 
site: “http://educacaosuperior.cnec.br/santoange-
lo”. Para se inscrever basta doar um agasalho como 
taxa de inscrição. Posteriormente os agasalhos 
arrecadados durante o processo serão destinados 
para a central do Bem de Santo Ângelo. 

Três instituições oferecem vagas para 
cursos superiores em Santo Ângelo

URI Santo Ângelo, FASA e Faculdade 
CNEC estão com inscrições abertas para 

os processos de Vestibular de Inverno. 
Quem pretende ingressar na graduação 

presencial em Santo Ângelo tem a 
possibilidade de escolher entre os vinte e 
seis cursos em áreas como agricultura, 
saúde, engenharias, educação, direito, 

administração e ciências contábeis

Estudantes no Campus da URI Santo Ângelo

Parceria URI/Colégio Tiradentes desperta projetos e deverá
incluir a Robótica na matriz curricular do educandário

Fortalecendo sua condição de Uni-
versidade Comunitária, a URI Santo 
Ângelo acaba de estabelecer uma nova 
parceria na área de computação: os 
cursos de Ciência da Computação e Sis-
temas de Informação e o Colégio Tira-
dentes iniciaram as atividades do Pro-
jeto Robótica, envolvendo professores 
e acadêmicos-bolsistas da URI; profes-
sores e estudantes do Tiradentes.

De acordo com a supervisora Pe-
dagógica da Escola, Valesca Falcão 
Sorteia, “a ideia é que a robótica seja 
um meio de interligar as disciplinas, 
permitindo que não apenas a Física, 
mas também outras áreas do conheci-
mento tenham uma abordagem atual, 
confi rmando assim, o comprometi-

mento que a escola tem com a forma-
ção integral do aluno”.

O projeto-piloto em execução reú-
ne 12 alunos – quatro já com experi-
ência nas Copas anuais de Robótica da 
URI e oito do 1º ano. 

O grupo reúne-se por três horas 
todas as sextas-feiras, sendo uma com 
aula teórica de Física, na Escola, a 
cargo da professora Joseane Camargo 
Nolibos, e a outra na URI, com con-
teúdos de Programação, a cargo do 
professor Denilson Rodrigues e de 
Robótica, com o professor Alexandre 
Roque, além dos acadêmicos-bolsistas 
Augusto Viera do Carmo e Juliana 
Weinert de Lima.

A supervisora Valesca adianta que 

no fi nal do ano, a Escola Tiradentes 
já deve realizar um desafi o interno, 
“no qual a competição de robôs seja a 
parte de um todo que envolve apren-
dizados sobre pesquisa científi ca, 
compreensão sobre descarte correto 
e reaproveitamento de objetos que, ao 
serem reciclados, podem se transfor-
mar em componentes dos robôs”.

A proposta da escola, dirigida pelo 
tenente Aramis, é bem maior e vai 
além: “nossa proposta é que a Robóti-
ca como componente, esteja na matriz 
curricular de 2020, permitindo uma 
integração interdisciplinar, em que o 
aluno possa desenvolver suas habili-
dades e competências em sua plenitu-
de”, explica a supervisora.

“Nós almejamos, observa Vales-
ca, “que ao aprenderem e praticarem 
todo o processo que conduz a uma 
produção científi ca, nosso aluno, que 
já tem um perfi l proativo, possa fazer 
a diferença na comunidade. Esse é o 
aluno que queremos e que a sociedade 
espera”.

O professor Alessandro Freitas de 
Oliveira, coordenador dos cursos de 
computação, destaca que “esta par-
ceria é resultado da aproximação da 
Universidade com as escolas da região 
através da realização de atividades de 
extensão, como a Copa URI de Robóti-
ca, atividade que iniciou internamente 
e depois se estendeu pelas escolas da 
cidade e posteriormente da região”. 

CONFIRA AS VAGAS OFERECIDAS 

URI
- Administração
- Agronomia
- Ciência da Computação
- Ciências Contábeis
- Direito noturno
- Educação Física Bacharelado
- Educação Física Licenciatura
- Enfermagem
- Engenharia Civil noturno
- Engenharia Mecânica noturna

- Engenharia Elétrica
- Engenharia Química.

FASA
- Medicina Veterinária
- Agronomia
- Engenharia Civil
- Engenharia Ambiental e Sanitá-
ria
- Pedagogia

CNEC
- Administração
- Analise e Desenvolvimento de 
Sistemas
- Biomedicina
- Ciências Contábeis
- Direito
- Estética e Cosmética
- Fisioterapia
- Pedagogia
- Odontologia


