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Aditivo ao Edital no 709 de 27/11/2017
A UNIVERSIDADE POSITIVO, por sua COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO, instituída pela
Portaria do Reitor no 355, de 05/04/2016, torna público o cancelamento da oferta de alguns cursos
de Tecnologia presenciais, para 1ª entrada no ano letivo de 2018, nos termos do art. 30, parágrafo
único, do Edital no 709 de 27/11/2017.
Art. 1o De acordo com o art. 30, parágrafo único, do Edital no 709 de 27/11/2017, fica cancelada a
oferta dos seguintes cursos, para a 1ª entrada do ano letivo de 2018:
CURSO

LOCAL DE OFERTA

TURNO

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Unidade CIC

Manhã

Automação Industrial

Unidade CIC

Manhã

Art. 2o Ao aluno inscrito no vestibular agendado ou de dia fixo, a ser realizado no dia 27/01/2018, para
os cursos cuja oferta está sendo cancelada, será oferecida a possibilidade de escolha de outro curso
para realização do processo seletivo.
Art. 3o Ao aluno eventualmente já matriculado nos cursos cuja oferta está sendo cancelada, são
oferecidas as seguintes possibilidades:
I-

Devolução do valor integral pago a título de matrícula.

II - Transferência para o mesmo curso em outra unidade da UP, mediante existência de vaga,
mantendo o valor da mensalidade, se o curso de destino tiver a mensalidade superior ao curso da
Unidade CIC.
III - Transferência para qualquer outro curso oferecido pela UP, mediante existência de vaga, com
isenção de 01(uma) mensalidade, se o curso de destino tiver mensalidade igual ou superior ao
curso da Unidade CIC.
Art. 4o Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
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