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Aditivo ao Edital No 668 de 11/10/2017 e No 689 de 10/11/2017
A UNIVERSIDADE POSITIVO, doravante denominada UP, por sua COMISSÃO DE PROCESSO
SELETIVO, doravante referida como CPS, instituída pela Portaria no 355, de 05/04/2016, torna
públicas as normas a seguir, que regem os processos seletivos para ingresso nos cursos de Graduação
– Bacharelado, Licenciatura e Cursos Superiores de Tecnologia – na modalidade à distância, formato
de oferta à distância, na 1ª entrada de 2018, considerando o Capítulo II do Regulamento de Assuntos
Acadêmicos (Resolução no 228, de 30/12/2016) dos cursos à distância da UP, a Portaria MEC no 1071
de 01/11/2013, que credenciou a UP para a oferta de cursos superiores de Graduação na modalidade
à distância (EAD), os atos legais que estabelecem os cursos e o número de vagas ofertadas, o
disposto na Lei no 9.394, de 20/12/1996, e demais legislação complementar, cujo processo seletivo
para ingresso nas vagas remanescentes da 1ª entrada de 2018 está disciplinado pelos Editais no 668
de 11/10/2017 e no 689 de 10/11/2017 e aditivos.
Art. 1o Fica prorrogada as inscrições para o processo seletivo nos cursos de Graduação na
modalidade à distância até o dia 15/03/2018 (sexta-feira) e a realização das provas agendadas
até o dia 16/03/2018 (sábado) para ingresso nas vagas remanescentes da 1ª entrada de 2018 e
matrícula a partir da 3ª disciplina.
Parágrafo único – O candidato aprovado será matriculado a partir da 3ª disciplina e realizará a 1ª e 2ª
disciplinas já ofertadas em data posterior conforme cronograma de oferta do curso.
Art. 2o Permanecem válidos os demais artigos e regras do Edital no 690 de 13/11/2017, aos quais os
candidatos aderem.
Art. 3o Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
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