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O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Vale do Taquari - Univates,
com sede na Avenida Avelino Tallini, 171, em Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil, no uso de
suas atribuições estatutárias, considerando o Regimento Geral da Univates, torna pública a
retificação dos itens 3.1, 3.1.1, 3.4, 5.1 e 8.2.1, do Edital no 051/Reitoria/Univates, de 31 de
maio de 2022, conforme segue:

3. Das inscrições
3.1 As inscrições no Processo Seletivo poderão ser realizadas das 8h do dia 06 de junho
de 2022 até às 22h do dia 25 de agosto de 2022, horário de Brasília, via internet, em
https://www.univates.br/crieti.

3.1.1 No dia 25 de agosto de 2022, as inscrições serão aceitas somente até às 22h.

3.4 Somente serão validadas as inscrições de quem estiver cursando o 3o ano do Ensino
Médio ou de quem já tiver concluído o Ensino Médio até a data de início das aulas do curso,
as quais ocorrem no início de setembro de 2022.

5. Das formas de obtenção de vaga
5.1 O candidato a uma das vagas no Processo Seletivo poderá concorrer somente se estiver
cursando o 3o ano do Ensino Médio ou já possuir o Ensino Médio concluído. O Histórico
Escolar poderá ser apresentado no ato da matrícula ou na primeira semana de aula.

8. Das matrículas
8.2.1 É anulada a classificação no Processo Seletivo do candidato que não apresentar, no
ato da matrícula, a comprovação de frequência no 3o ano do Ensino Médio ou de conclusão
dos estudos de Ensino Médio ou equivalente (Certificado de Conclusão e Histórico Escolar
ou Diploma de Curso Superior).
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