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O Vestibular de Inverno UPF 2020 já tem data marcada. O
processo seletivo da Universidade de Passo Fundo será no dia 6 de
junho de 2020.
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A lista de leituras obrigatórias será divulgada em momento
posterior, assim como informações sobre vagas e cursos oferecidos
que serão divulgadas no lançamento oficial do vestibular.

No site oficial do vestibular (vestibular.upf.br), os candidatos
podem acessar as provas dos últimos processos seletivos realizados
na UPF.

VOCÊ PODE SE INTERESSAR POR:

> Veja aqui os vestibulares de medicina com inscrições abertas!
> Quer uma bolsa de estudo para fazer faculdade? O Quero Bolsa
oferece opções em mais de 1.000 faculdades!
> Treine o vestibular resolvendo simulados online!
> Faça agora nosso Teste Vocacional Online. TOTALMENTE
GRATUITO!

Sobre o Autor
Sejabixo
O portal sejabixo! visa ajudar estudantes de
ensino médio e vestibulandos na escolha de
carreira e universidade. Desde 2000, publica
informações diariamente sobre vestibulares de

instituições de todo o Brasil e sobre o Enem - Exame Nacional do
Ensino Médio.
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OPORTUNIDADE!

Quer entrar na faculdade com uma
bolsa de estudo? Clique aqui e
saiba como!

ENTRE EM CONTATO:

REDAÇÃO: Mande seu release
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PUBLICIDADE: Somos o canal do
segmento mais utilizado para
divulgação de vestibulares. Entre
em contato pelo email:
publicidade@sejabixo.com.br
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