
ADITIVO N.º 01 AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR DE
INGRESSO PARA O 1º SEMESTRE DE 2017

O Reitor  da  Universidade de Caxias do Sul  – UCS – Prof.  Dr.  Evaldo
Antonio Kuiava, no uso de suas atribuições legais e regimentais

TORNA PÚBLICA a alteração do local da prova previsto no item 3 do Edital
(publicado em 14/12/2016) de abertura de inscrições e as condições que regem o
Processo Seletivo Complementar de Ingresso para o primeiro semestre letivo de 2017
(vagas  novas  e  remanescentes)  nos  seus  cursos  de  Graduação  através  de
Aproveitamento  da  nota  de  Redação  dos  Vestibulares  da  UCS  de  2011  a  2017;
Utilização da nota de Redação do ENEM (de 2011 a 2016); ou Realização de uma
Prova de Redação. 

Considerando a necessidade de alteração do local da prova,  ONDE SE
LÊ:

3 Provas 
3.1 A Prova de Redação do Processo Complementar de Ingresso para o 1º

semestre de 2017 ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2017, às 19h, no Campus-Sede,
no Bloco F, e nos demais  Campi da UCS, em locais a serem informados, de forma
individualizada, até as 12h do dia 10 de fevereiro de 2017, pelo site www.ucs.br, e por
SMS (no telefone celular indicado pelo candidato no ato da inscrição).

LEIA-SE

3 Provas 
3.1 A Prova de Redação do Processo Complementar de Ingresso para o 1º

semestre de 2017 ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2017, às 19h, no Campus-Sede,
no Bloco E, e nos demais Campi da UCS, em locais a serem informados, de forma
individualizada, até as 12h do dia 10 de fevereiro de 2017, pelo site www.ucs.br, e por
SMS (no telefone celular indicado pelo candidato no ato da inscrição).

Todos os demais itens do referido Edital  permanecem inalterados e em
plena vigência e, para que surtam os efeitos legais, o presente é divulgado nesta data
através do site institucional <www.ucs.br>.

Caxias do Sul, 08 de fevereiro de 2017. 

Prof. Evaldo Antonio Kuiava

Reitor


