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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 
 

AO 

 

EDITAL Nº 03 – 2016-1 

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA, DE TURNO, MODALIDADE, 

REINGRESSO E PORTADOR DE DIPLOMA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 

 

              

A Reitora e o Presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo do Centro 

Universitário UNIRG, no uso de suas atribuições e considerando o subitem 1.14.2 do edital nº 

03-2016-1, altera a alínea d) do subitem 1.14.1 e também o subitem, 1.15, a alínea d) do item 

3.1, a alínea d) do item 3.3 do Edital nº03-2016-1, permanecendo inalterados os conteúdos dos 

demais itens e subitens do referido edital e Calendário do referido processo seletivo: 
 

LEIA-SE: 
 

1.14.1. [...] 

 

d) Programas das disciplinas cursadas, devidamente carimbadas pela instituição de 

origem e assinada pelo funcionário, exceto para o curso de Medicina, 

prevalecendo o subitem 1.14.2; 

 

1.15. Candidatos dos demais cursos que tenham concluído com aprovação, 

disciplinas de nível superior poderão solicitar aproveitamento de créditos, 

imediatamente depois de efetuada a matrícula, [...] 

 

3.1 [...] 

 

d) Histórico Acadêmico, original ou cópia autenticada, porém com data inferior ou 

até 30 (trinta) dias (exceto de instituição estrangeira que será aceito com data 

superior), contendo a carga horária de cada disciplina cursada ou em curso, 

estágio ou outras atividades curriculares; (Transferência Externa e Portador de 

Diploma) 
 

3.3 [...] 

 

d) 01 (uma) via do Histórico Acadêmico, original ou cópia autenticada, porém com 

data inferior ou até 30 (trinta) dias (exceto de instituição estrangeira que será 

aceita com data superior), contendo a carga horária de cada disciplina cursada ou 

em curso, estágio ou outras atividades curriculares; 
 

Centro Universitário UNIRG, 06 de outubro de 2015. 
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