
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

Unidade de Apoio de Operações e Serviços 

Gerência de Serviços  

 

  

 1 

TERMO ADITIVO AO EDITAL  
PARA INGRESSO EXTRAVESTIBULAR – 1.º SEMESTRE DE 2022 

Aprovado pela Resolução nº 87/21, da Reitoria 
 

7. OFERTA DE CURSOS E MODALIDADE DE ESTUDOS 

 
CURSOS OFERECIDOS NA MODALIDADE PRESENCIAL NA UNISINOS PORTO ALEGRE – CAMPUS FORA DE SEDE 

Mais informações sobre os Cursos podem ser obtidas em www.unisinos.br/graduacao 

Denominação dos Cursos e atos autorizativos 

Turno, número de vagas 

e informações sobre a 

oferta 

Observações sobre o Curso 

Banco de Dados 

Autorizado pela Portaria SERES/MEC 1441/2021– 

02/12/2021 – DOU 03/12/2021, p. 133. 

 

Noite – * 

Curso de Graduação Tecnológica. 

Duração: três anos. 

www.unisinos.br/graduacao/banco-de-dados 

•Vagas remanescentes dos processos seletivos Vestibular 

e ENEM*. 

• O curso está em implantação gradativa, sendo ofertado 

pela primeira vez em 2022/1. Por essa razão, há apenas a 

oferta do 1º semestre. 

• O deferimento do pedido está condicionado à existência 

de vagas ociosas deixadas pelos candidatos do Vestibular 

e ENEM. Após 12/01/2022, havendo a sobra de vagas, os 

candidatos selecionados deverão realizar a matrícula. 

No caso de não haver sobra de vagas, os candidatos 

poderão escolher outro Curso ou desistir do processo 

seletivo. 

Gestão Comercial 

Autorizado pela Portaria SERES/MEC 1441/2021– 

02/12/2021 – DOU 03/12/2021, p. 133. 

 

Noite – * 

Curso de Graduação Tecnológica. 

Duração: dois anos e meio. 

www.unisinos.br/graduacao/gestao-comercial 

•Vagas remanescentes dos processos seletivos Vestibular 

e ENEM*. 

• O curso está em implantação gradativa, sendo ofertado 

pela primeira vez em 2022/1. Por essa razão, há apenas a 

oferta do 1º semestre. 

• O deferimento do pedido está condicionado à existência 

de vagas ociosas deixadas pelos candidatos do Vestibular 

e ENEM. Após 12/01/2022, havendo a sobra de vagas, os 

candidatos selecionados deverão realizar a matrícula. 

No caso de não haver sobra de vagas, os candidatos 

poderão escolher outro Curso ou desistir do processo 

seletivo. 

Logística 

Autorizado pela Portaria SERES/MEC 1443/2021– 

02/12/2021 – DOU 03/12/2021, p. 133. 

 

Noite – * 

Curso de Graduação Tecnológica. 

Duração: três anos. 

www.unisinos.br/graduacao/logistica 

•Vagas remanescentes dos processos seletivos Vestibular 

e ENEM*. 

http://www.unisinos.br/graduacao
http://www.unisinos.br/graduacao/banco-de-dados
http://www.unisinos.br/graduacao/gestao-comercial
http://www.unisinos.br/graduacao/logistica
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• O curso está em implantação gradativa, sendo ofertado 

pela primeira vez em 2022/1. Por essa razão, há apenas a 

oferta do 1º semestre. 

• O deferimento do pedido está condicionado à existência 

de vagas ociosas deixadas pelos candidatos do Vestibular 

e ENEM. Após 12/01/2022, havendo a sobra de vagas, os 

candidatos selecionados deverão realizar a matrícula. 

No caso de não haver sobra de vagas, os candidatos 

poderão escolher outro Curso ou desistir do processo 

seletivo. 

Processos Gerenciais 

Autorizado pela Portaria SERES/MEC 1443/2021– 

02/12/2021 – DOU 03/12/2021, p. 133. 

Noite – * 

Curso de Graduação Tecnológica. 

Duração: dois anos e meio. 

www.unisinos.br/graduacao/processos-gerenciais 

•Vagas remanescentes dos processos seletivos Vestibular 

e ENEM*. 

• O curso está em implantação gradativa, sendo ofertado 

pela primeira vez em 2022/1. Por essa razão, há apenas a 

oferta do 1º semestre. 

• O deferimento do pedido está condicionado à existência 

de vagas ociosas deixadas pelos candidatos do Vestibular 

e ENEM. Após 12/01/2022, havendo a sobra de vagas, os 

candidatos selecionados deverão realizar a matrícula. 

No caso de não haver sobra de vagas, os candidatos 
poderão escolher outro Curso ou desistir do processo 
seletivo. 

Redes de Computadores 

Autorizado pela Portaria SERES/MEC 1445/2021– 

02/12/2021 – DOU 03/12/2021, p. 134. 

Noite – * 

Curso de Graduação Tecnológica. 

Duração: três anos. 

www.unisinos.br/graduacao/redes-de-computadores 

•Vagas remanescentes dos processos seletivos Vestibular 

e ENEM*. 

• O curso está em implantação gradativa, sendo ofertado 

pela primeira vez em 2022/1. Por essa razão, há apenas a 

oferta do 1º semestre. 

• O deferimento do pedido está condicionado à existência 

de vagas ociosas deixadas pelos candidatos do Vestibular 

e ENEM. Após 12/01/2022, havendo a sobra de vagas, os 

candidatos selecionados deverão realizar a matrícula. 

No caso de não haver sobra de vagas, os candidatos 

poderão escolher outro Curso ou desistir do processo 

seletivo. 

Segurança da Informação 

Autorizado pela Portaria SERES/MEC 1445/2021– 

02/12/2021 – DOU 03/12/2021, p. 134. 

Noite – * 

Curso de Graduação Tecnológica. 

Duração: três anos. 

http://www.unisinos.br/graduacao/seguranca-da-

informacao 

•Vagas remanescentes dos processos seletivos Vestibular 

e ENEM*. 

• O curso está em implantação gradativa, sendo ofertado 

pela primeira vez em 2022/1. Por essa razão, há apenas a 

http://www.unisinos.br/graduacao/processos-gerenciais
http://www.unisinos.br/graduacao/redes-de-computadores
http://www.unisinos.br/graduacao/seguranca-da-informacao
http://www.unisinos.br/graduacao/seguranca-da-informacao
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oferta do 1º semestre. 

• O deferimento do pedido está condicionado à existência 

de vagas ociosas deixadas pelos candidatos do Vestibular 

e ENEM. Após 12/01/2022, havendo a sobra de vagas, os 

candidatos selecionados deverão realizar a matrícula. 

No caso de não haver sobra de vagas, os candidatos 

poderão escolher outro Curso ou desistir do processo 

seletivo. 

Sistemas para Internet 

Autorizado pela Portaria SERES/MEC 1447/2021– 

02/12/2021 – DOU 03/12/2021, p. 134. 

Noite – * 

Curso de Graduação Tecnológica. 

Duração: três anos. 

www.unisinos.br/graduacao/sistemas-para-internet 

•Vagas remanescentes dos processos seletivos Vestibular 

e ENEM*. 

• O curso está em implantação gradativa, sendo ofertado 

pela primeira vez em 2022/1. Por essa razão, há apenas a 

oferta do 1º semestre. 

• O deferimento do pedido está condicionado à existência 

de vagas ociosas deixadas pelos candidatos do Vestibular 

e ENEM. Após 12/01/2022, havendo a sobra de vagas, os 

candidatos selecionados deverão realizar a matrícula. 

No caso de não haver sobra de vagas, os candidatos 

poderão escolher outro Curso ou desistir do processo 

seletivo. 

 
 
Mantêm-se inalteradas as demais disposições do Edital para Ingresso Extravestibular 2022/1, aprovado pela Resolução nº CGRAD 
n.º 19/2021 

 

 

São Leopoldo, 10 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 

Marcelo Fernandes de Aquino 

   Reitor  

http://www.unisinos.br/graduacao/sistemas-para-internet
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