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EDUCAÇÃO
Adriana Folle

URI/FW

Vestibular de Verão
terá dois novos cursos
Fisioterapia e Educação Física – bacharelado são as novidades desta edição
aproveitando todas as mídias
disponíveis. Também foram repassadas informações de bolsas
de estudo e financiamento, que
podem ser de 100%, pela instituição ser comunitária. Detalhes
sobre as formas de acesso estão
disponíveis no site da URI.
Durante o lançamento do
vestibular, também foram apresentados os coordenadores dos
cursos de graduação.
Os diretores Silvia Regina Canan (geral), Elisabete Cerutti
Adriana Folle

Diretores destacaram a importância da imprensa na divulgação do vestibular

Assessoria de Imprensa URI/Divulgação

C

om o slogan “Faça a vida
acontecer”, foi lançado o Vestibular de Verão da URI/FW
para a imprensa regional, na manhã de quinta-feira, 16. Nesta edição, serão disponibilizadas 965
vagas. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 16 de novembro. A prova será realizada no
dia 23 do mês que vem.
O coordenador do vestibular, Gilson Panosso, apresentou toda a campanha, que neste ano será ainda mais efetiva,

Gilson Panosso fez o anúncio da
campanha desta edição do concurso

Coordenadores de curso foram apresentados durante o evento

(acadêmica) e Clóvis Hempel (administrativo) enfatizaram a importância do trabalho dos meios
de comunicação neste processo de
divulgação do vestibular. Também
enalteceram a qualidade dos cursos oferecidos pela URI, o que, por
consequência, contribuiu para um
futuro profissional de sucesso aos
universitários que passam pelo estabelecimento de ensino.
Os anúncios foram feitos concomitante ao URI Profissões, que
aconteceu na universidade na quinta-feira e na sexta-feira, reunindo
milhares de alunos de toda a região.
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Administração, Arquitetura e Urbanismo,
Ciência da Computação, Ciências Biológicas – licenciatura, Ciências Biológicas –
bacharelado, Ciências Contábeis, Direito,
Educação Física – licenciatura, Educação
Física – bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, Letras – Inglês, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia,
Química Industrial e Curso Superior de
Tecnologia em Agropecuária
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16 de outubro a
16 de novembro.
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23 de novembro.
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14 horas às 18
horas (domingo)

