
 
 
 
 

 
 
 

“Estude com a URI – ENEM” 

 

DAS RAZÕES, ENTIDADE PROMOTORA E DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 1º - O “Estude com a URI – ENEM” é promovido pela Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões - URI - São Luiz Gonzaga, situada na Rua José Bonifácio, 3149, 

Bairro Centro, São Luiz Gonzaga, Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 96.216.841/0005-

33. 

 

Art. 2º - “Estude com a URI – ENEM” é um evento da URI – São Luiz Gonzaga na campanha 

do Vestibular 2021, dividido em dois momentos:  

 

I – 04 (quatro) encontros pedagógicos de preparação para o ENEM - 2020, a serem realizados 

no período de 13 a 22 de outubro de 2020, em parceria com o UNIFICADO de Santo Ângelo, 

para alunos regularmente matriculados em Instituições de Ensino Municipais, Estaduais ou 

Privadas, na 3ª Série do Ensino Médio, e/ou pessoas que já concluíram o Ensino Médio; 

II – Inscrição para o Vestibular da URI – São Luiz Gonzaga, a ser realizada no período de 05 de 

outubro a 1º de dezembro de 2020, para alunos regularmente matriculados em Instituições de 

Ensino Municipais, Estaduais ou Privadas, na 3ª Série do Ensino Médio e/ou pessoas que já 

concluíram o Ensino Médio. 

 

DOS PARTICIPANTES  

 

Art. 3º - Podem participar do evento alunos regularmente matriculados em Instituições de Ensino 

Municipais, Estaduais ou Privadas, na 3ª Série do Ensino Médio e/ou pessoas que já concluíram 

o Ensino Médio. 

 

Art. 4º - Todo o participante do evento “Estude com a URI – ENEM”, deve, obrigatoriamente:  

 

I – Estar inscrito no canal do YouTube da URI - São Luiz Gonzaga; 

II – Curtir a Página do Facebook da URI - São Luiz Gonzaga; 

III - Seguir a Página do Instagram da URI - São Luiz Gonzaga; 



 
 
 
 

 
 
 

IV – E compartilhar alguma publicação da URI, semanalmente; 

  

ENCONTROS PEDAGÓGICOS 

 

Art. 5º - As inscrições para esta etapa deverão ser realizadas pelo site oficial da URI – São Luiz 

Gonzaga (https://urisaoluiz.com.br/site/), com todos os campos obrigatórios preenchidos: nome 

completo; RG; CPF; data de nascimento; escola em que estuda ou que  concluiu o Ensino Médio, 

cidade, rede social para contato (Whatsapp, Facebook e/ou Instagram) e curso que pretende 

prestar vestibular. 

 

Art. 6º - Os encontros pedagógicos são de responsabilidade da empresa UNIFICADO de Santo 

Ângelo e serão transmitidos pelo canal do YouTube da URI - São Luiz Gonzaga, com o seguinte 

cronograma de dias, horários e áreas do conhecimento:  

 

Professores Área do Conhecimento Data Horário 

UNIFICADO Matemática 13/10/2020 19h30min 

UNIFICADO Linguagem (Português, 

Literatura e Redação) 

14/10/2020 19h30min 

UNIFICADO Humanas (História e 

Atualidades) 

19/10/2020 19h30min 

UNIFICADO Natureza (Física, Química 

e Biologia) 

Data à definir! 19 horas 

 

 

SORTEIO DE BRINDES  

 

Art. 7º – Todos os participantes que cumprirem com o disposto no art. 4º deste regulamento e 

participarem dos encontros pedagógicos, mediante interação, estarão aptos a concorrerem aos 

seguintes brindes: 

 

I. 04 kits de material escolar, contendo bolsa reciclada, estojo, caneta, lápis, borracha, bloco de 

anotações e agenda 2021: cortesia da URI - São Luiz Gonzaga. 



 
 
 
 

 
 
 

II. 02 camisetas do Vestibular 2021: cortesia da URI - São Luiz Gonzaga. 

III. 02 fones de ouvido - cortesia da URI - São Luiz Gonzaga. 

IV. 01 bolsa de 40% de estudo no curso intensivo para o ENEM, on-line: cortesia do UNIFICADO 

de Santo Ângelo. 

V. 01 kit de livros preparatórios para o ENEM, contendo 01 livro de textos e 01 livro de exercícios: 

cortesia do UNIFICADO de Santo Ângelo. 

VI. 07 inscrições gratuitas para o Vestibular da URI – São Luiz Gonzaga: cortesia da URI - São 

Luiz Gonzaga. 

 

Art. 8º – O sorteio desses brindes ocorrerá durante os encontros pedagógicos. 

 

VESTIBULAR DA URI - SÃO LUIZ GONZAGA 2021 

 

Art. 9º - Toda e qualquer informação sobre o Vestibular da URI – São Luiz Gonzaga 2021 será 

publicada no site oficial do Vestibular (http://www.vestibular.uri.br/) e no site oficial da URI – São 

Luiz Gonzaga (https://urisaoluiz.com.br/site/).  

 

Parágrafo único – As inscrições poderão ser realizadas no período de 05 de outubro a 1º de 

dezembro de 2020. A prova de redação ocorrerá no dia 06 de dezembro. As matrículas poderão 

ser realizadas no período de 08 a 11 de dezembro. 

 

SORTEIO DE PRÊMIOS  

 

Art. 10 - Todos os participantes que cumprirem com o disposto no art. 4º deste regulamento e 

realizarem a prova do vestibular para um dos Cursos de Graduação da URI – São Luiz Gonzaga 

(Administração, Direito, Educação Física, Engenharia Elétrica ou Fisioterapia), após aprovação 

no Vestibular da URI – São Luiz Gonzaga 2021, estarão aptos a concorrerem aos seguintes 

prêmios:  

 

I. 01 (um) IPhone 7. 

II. 01 gratuidade de matrícula, no 1º semestre, em um dos Cursos de Graduação da URI – São 

Luiz Gonzaga. 



 
 
 
 

 
 
 

III. 01 gratuidade de 50% de matrícula, no 1º semestre, em um dos Cursos de Graduação da URI 

– São Luiz Gonzaga. 

IV. 01 gratuidade de 25% de matrícula, no 1º semestre, em um dos Cursos de Graduação da 

URI – São Luiz Gonzaga. 

§1º - A Universidade reserva-se o direito de não abrir turma para qualquer um dos Cursos, caso 

não haja um número mínimo de alunos matriculados. Nesta hipótese, o aluno poderá optar por 

outro Curso, desde que haja vaga.  

 

Art. 11 – O sorteio desses prêmios ocorrerá no dia 12 de dezembro, tendo transmissão pelas 

redes sociais da URI – São Luiz Gonzaga. 

 

SOBRE OS TERMOS E A COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

Art. 12 - A Comissão Organizadora será formada por 3 (três) integrantes, sendo 02 

representantes da URI - São Luiz Gonzaga e 01 indicado da Associação Comercial e Industrial 

(ACI) de São Luiz Gonzaga. Sua decisão é irrevogável e dela não cabe recurso.  

 

Art. 13 - Os participantes autorizam, desde já, a utilização, pela Comissão Organizadora, de seus 

nomes, imagens, sons de voz, em qualquer um dos meios de comunicação da URI – São Luiz 

Gonzaga, com o propósito de divulgação do evento em referência, sem nenhum ônus para a 

mesma, por tempo indeterminado. 

 

Art. 14 - O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o “Estude com a URI – ENEM” 

suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator 

ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da organização e que comprometa a formação 

pedagógica de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como 

originalmente planejada.  

 

Parágrafo único - A impossibilidade na realização da formação pedagógica não gera qualquer 

obrigação em indenizar os participantes.  

 

Art. 15 - A efetivação da inscrição em qualquer dos momentos do “Estude com a URI – ENEM” 

caracteriza aceitação total e irrestrita de todos os termos e condições dispostas neste 



 
 
 
 

 
 
 

regulamento.  Ainda, a aceitação de que a organização não é responsável nem poderá ser 

responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação deste evento e/ou da 

eventual aceitação do brinde/prêmio.  

Art. 16 – Os participantes deverão manter condutas compatíveis com as atividades propostas, 

primando sempre pela urbanidade e respeito mútuo.  

 

Art. 17 – Está vedada a participação nos sorteios os funcionários da empresa organizadora, URI 

– São Luiz Gonzaga e da empresa parceira, UNIFICADO de Santo Ângelo. 

 

Art. 18 - Qualquer situação, prevista ou não por este regulamento, será dirimida pela Comissão 

Organizadora, sendo esta soberana em sua decisão.  

 

 

São Luiz Gonzaga/RS, 05 de outubro de 2020. 

Comissão Organizadora “Estude com a URI – ENEM” 

 


