UNIVERSIDADE POSITIVO
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO – CPS
CURSOS DE BACHARELADO E LICENCIATURA PRESENCIAIS
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA PRESENCIAIS (TECNÓLOGOS)
VESTIBULAR 2018 - DIA FIXO – (P1N e P3H)
ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

EDITAL No 800 DE 11/06/2018
ADITIVO AOS EDITAIS No 786 E No 787, AMBOS DE 15/05/2018.
A UNIVERSIDADE POSITIVO (UP), por sua COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO (CPS), instituída
pela Portaria do Reitor no 684, de 10/04/2018, torna público o presente aditivo aos Editais no 786 e no
787, ambos de 15/05/2018, que regulam o processo seletivo para ingresso no segundo semestre
de 2018, nos cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) presenciais da UP.
Art. 1o Para os processos seletivos de dia fixo, disciplinados pelos Editais no 786 e no 787, fica
autorizada realização de um outro vestibular de dia fixo, em 21/07/2018 (sábado), conforme as
regras a seguir indicadas.
Art. 2o O novo vestibular em data e horário fixo terá suas provas realizadas no dia 21/07/2018
(sábado), em uma das unidades da Universidade Positivo, a ser indicada no comprovante de
inscrição, que deverá ser impresso na área do candidato a partir do dia 19/07/2018 (quinta-feira),
após as 18h.
§ 1o As provas serão realizadas nas salas indicadas no cartão de inscrição, cujas portas serão
fechadas às 14h45 e as provas iniciadas às 15h com término às 18h.
§ 2o A sala da prova é o fixado no cartão de ensalamento, que será entregue ao candidato no
momento da entrada no prédio onde fará a prova e que deverá ser entregue ao fiscal na sala de
provas, onde prestará o vestibular.
Art. 3o As inscrições para o vestibular em data e horário fixo, a que se refere o presente Edital, poderão
ser feitas no período 12/06/2018 (terça-feira) a 17/07/2018 (terça-feira), no site da UP.
Art. 4o Para o vestibular fixo do dia 21/07/2018 (sábado), o candidato deverá imprimir seu cartão
de ensalamento, no site www.up.edu.br/vestibular, na área do candidato, no dia 19/07/2018
(quinta-feira), após às 18h, o qual conterá informações sobre data, horários e local de prova, e deverá
ser apresentado pelo candidato junto com documento de identidade para ingressar na sala de provas.
§ 1o No ato da inscrição, o candidato deve optar, entre os cursos ofertados, por um curso.
§ 2o As informações contidas na ficha de inscrição serão tomadas como definitivas, não sendo
permitida, sob qualquer pretexto, a sua modificação.
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Art. 5o Permanecem válidos os demais artigos e regras dos Editais no 786 e no 787, aos quais os
candidatos aderem.
Art. 6o Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba (PR), 11 de junho de 2018.
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