
EDITAL N.º 09/2016 – UCS

EDITAL  DE  ABERTURA  DE
INSCRIÇÕES  DO  UCSCRED  PARA
ALUNOS  QUE  SE  ENCONTRAM
REGULARMENTE  MATRICULADOS
NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UCS
NO PERÍODO LETIVO 2016-4.

O Presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, Prof. Ambrósio Luiz
Bonalume, e o Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Prof. Evaldo Antonio Kuiava, no uso
de  suas  atribuições  estatutárias  e  regimentais,  tornam pública a  abertura  do  processo  de
inscrição, seleção, concessão e contratação do UCSCRED, especificamente, para os alunos
regularmente matriculados nos cursos de graduação da UCS no período letivo 2016/4.

1 DO OBJETO 

Este  Edital  tem  como  objeto  estabelecer  os  critérios,  as  condições  e  as  regras  para  as
inscrições, a seleção, a concessão e a contratação do UCSCRED para o período letivo 2016-4.

2 DO ALCANCE

Este processo seletivo alcança  apenas alunos, regularmente, matriculados,  no  período letivo
2016-4, nos cursos de graduação relacionados no item 10 deste Edital.

 3 DAS REGRAS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS 

As  regras  do  UCSCRED  para  inscrição,  seleção,  concessão,  contratação,  manutenção,
utilização e amortização,  sem prejuízo daquelas específicas  relativas a este certame,  estão
devidamente estabelecidas no Regulamento UCSCRED, aprovado pela Resolução Conjunta
n.º 01/2016, o qual é parte indissociável do presente Edital.



4 DAS CONDIÇÕES E DAS REGRAS EXTRAORDINÁRIAS

4.1  Os alunos contemplados com o financiamento educacional,  decorrentes deste processo
seletivo, poderão usufruir do UCSCRED, na sua matrícula do período letivo 2016-4.

4.2 Poderão efetuar a inscrição para o processo seletivo UCSCRED 2016-4, exclusivamente,
os alunos matriculados no período letivo 2016-4 que contrataram, no mínimo, 16 créditos.

5 DAS INSCRIÇÕES  (1ª ETAPA DA FASE DE SELEÇÃO)

5.1 PERÍODO

O período de inscrição para o processo seletivo UCSCRED 2016-4 é de 11 a 15 de julho de
2016.

5.2 LOCAL

A  inscrição  deverá  ser  efetuada  através  de  preenchimento  do  Formulário  de  Inscrição,
constante somente  no Portal UCSVirtual (www.ucs.br), mediante login e senha do próprio
aluno, e consistirá no cumprimento do disposto no item 4 do Regulamento do UCSCRED.

Obs.:  O Formulário  de  Inscrição  preenchido  deverá  ser  impresso  e  entregue  junto  à
documentação exigida, conforme orienta o item 7 deste Edital.

6 DOS RESULTADOS DA 1ª ETAPA DA FASE DE SELEÇÃO

A divulgação dos resultados dos pré-selecionados na 1ª etapa da fase de seleção será realizada
no dia 20 de julho de 2016, no site www.ucs.br.

7 DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA FASE DE SELEÇÃO

A entrega  da  documentação  comprobatória  das  informações  prestadas,  no Formulário  de
Inscrição, e dos demais documentos exigidos, nos Anexos II a V, deverá ser realizada de 25 a
29 de julho de 2016, na Central de Atendimento do Campus-sede da UCS, em Caxias do Sul,
das 8h30min às 17h30min,  independente de qual  Campus Universitário o candidato esteja
matriculado.

http://www.ucs.br/


8 DATA DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

O resultado final dos candidatos  selecionados para o  processo seletivo  UCSCRED  2016-4
será divulgado no dia 16 de agosto de 2016, no site www.ucs.br.

9 DA ASSINATURA DOS CONTRATOS 

9.1 PERÍODO

O período de assinaturas dos contratos do UCSCRED será de 22 a 26 de agosto de 2016.

9.2 LOCAL

As  assinaturas  dos  contratos  dos  candidatos  selecionados  ocorrerão  na  Central de
Atendimento do  Campus-sede da Universidade de Caxias do Sul e em seus demais  Campi,
conforme a unidade universitária em que o acadêmico estiver matriculado.

10 DAS VAGAS DO UCSCRED

As vagas de cursos de graduação providas para o presente processo seletivo, por modalidade
de financiamento, estão dispostas no Anexo I deste Edital.

11 CRONOGRAMA

Data Atividade Local

De 11 a 15 de julho de 2016 Período de inscrições Portal UCSVirtual – site da 
UCS

20 de julho de 2016 Divulgação do resultado da 1ª
fase de seleção

Site da UCS

De 25 a 29 de julho de 2016 Entrega da documentação 
exigida

Central de Atendimento ao 
Aluno, Campus-sede, UCS – 
das 8h30min às 17h30min

16 de agosto de 2016 Divulgação do resultado final Site da UCS

De 22 a 26 de agosto de 2016 Período de assinatura dos 
contratos dos candidatos 
selecionados

Centrais de Atendimento ao 
Aluno dos Campi da UCS

http://www.ucs.br/


12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Para mais informações ou esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital, contate a Central
de Atendimento ao Aluno do Campus-sede da Universidade de Caxias do Sul, pelo telefone
(54) 3218-2145.

Caxias do Sul, 08 de julho de 2016.

Prof. Evaldo Antonio Kuiava                                                 Prof. Ambrósio Luiz Bonalume

       Reitor da UCS                                                                    Presidente da FUCS     

          


