ADITIVO AO EDITAL DE ABERTURA
VESTIBULAR AGENDADO 2017/2

A SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA RITA S.A., mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO
DA SERRA GAÚCHA – FSG, torna público o presente aditivo ao Edital, referente à realização do
Processo Seletivo do período letivo de 2017/2 – Vestibular Agendado - com a finalidade de
classificar candidatos aos cursos de graduação oferecidos pela FSG, sendo incluído o curso de
graduação abaixo:
Curso
Farmácia (Bacharelado)

Vagas
10

Turno
Integral

Atos Legais
Resolução nº 0026/2017 e Ata nº
05/2017, do CONSUP datadas de
14/06/2017.

Os locais de funcionamento dos cursos do CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA –
FSG são no conjunto de prédios localizados na Rua Os Dezoito do Forte, nºs. 2366 e 2369, na
Rua Marechal Floriano, nºs. 1094 e 1229 e, nos locais apresentados no processo de autorização
do curso, todos em Caxias do Sul – RS. O número de alunos por turma dependerá da disciplina,
número de vagas ofertadas, quantidade de alunos que estejam cursando créditos adicionais e
alunos PROUNI. Remanescendo vagas poderão ser realizados novos processos de seleção. O
Concurso Vestibular constitui-se de prova de redação. A prova de redação poderá ser substituída
pelo resultado obtido pelo candidato na redação do ENEM até 2016. A prova será realizada a
partir do dia 14 de junho a 30 de agosto de 2017, devendo no ato da inscrição ser selecionado o
dia, horário e local, conforme cronograma oferecido pela Instituição. Os candidatos deverão
comparecer no dia da prova meia hora antes do início previsto. O ingresso do candidato na sala
só será permitido mediante a apresentação do original do documento de identidade com o qual
realizou a inscrição e do canhoto destacado do requerimento no ato da inscrição. O candidato, no
ato da inscrição, poderá ainda, optar pela utilização da nota da redação do Processo Seletivo
2017/1. O candidato que optar pela nota da redação de Processo Seletivo anterior terá a
informação da nota lançada pela própria Faculdade, bem como deverá comparecer no dia da
realização da prova, para fins de assinatura na respectiva Ata de Presenças.

Caxias do Sul (RS), 19 de junho de 2017.

Comissão de Processo Seletivo
Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG

