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PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL Nº 03/2022/PROACAD 
 
          A Pró-Reitoria Acadêmica da UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber a todos que se acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL, conforme o que 
segue: 

 
No parágrafo introdutório, onde se lê: 
 

A Pró-Reitoria Acadêmica da UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO torna público que, no período 
de 10/08/2022 a 28/08/2022, estão abertas as inscrições para alunos voluntários, nos termos da 
Lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, interessados em participar do Projeto RONDON – Operação 
“PORTAL DO SERTÃO” - Conjunto A, no município de Anguera - BA, entre os dias 26 de janeiro a 12 
de fevereiro de 2023, conforme a seguir definido: 

 
Leia-se: 
 

A Pró-Reitoria Acadêmica da UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO torna público que, no período 
de 10/08/2022 a 04/09/2022, estão abertas as inscrições para alunos voluntários, nos termos da 
Lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, interessados em participar do Projeto RONDON – Operação 
“PORTAL DO SERTÃO” - Conjunto A, no município de Anguera - BA, entre os dias 26 de janeiro a 12 
de fevereiro de 2023, conforme a seguir definido: 

 
No item 1.2, onde se lê: 
 

1.2 As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pelo preenchimento do formulário 
eletrônico (Google Forms) disponível no link: https://forms.gle/t15symDMHCSawEuK7, no período 
de 10/08/2022 a 28/08/2022. 

 
Leia-se: 
 

1.2 As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pelo preenchimento do formulário 
eletrônico (Google Forms) disponível no link: https://forms.gle/t15symDMHCSawEuK7,  no período 
de 10/08/2022 a 04/09/2022. 

 
No item 7, onde se lê: 

 

09/08/2022 Divulgação do Edital no Portal UPF - www.upf.br   

10/08/2022 a 28/08/2022 Período de recebimento de inscrições dos alunos para o Projeto 
RONDON – Operação “PORTAL DO SERTÃO”. 

06/09/2022 Divulgação da nominata dos alunos selecionados. 

08/09/2022 a 16/09/2022 Realização das entrevistas. 

03/10/2022 Divulgação dos alunos selecionados no Portal UPF - www.upf.br  

10/10/2022 a 10/12/2022 Realização da formação preparatória. 

26/01/2023 a 12/02/2023 Realização da Operação “PORTAL DO SERTÃO” no município de 
Anguera - BA. 
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Leia-se: 
 

09/08/2022 Divulgação do Edital no Portal UPF - www.upf.br  

10/08/2022 a 04/09/2022 Período de recebimento de inscrições dos alunos para o Projeto 
RONDON – Operação “PORTAL DO SERTÃO”. 

08/09/2022 Divulgação da nominata dos alunos selecionados. 

09/09/2022 a 16/09/2022 Realização das entrevistas. 

03/10/2022 Divulgação dos alunos selecionados no Portal UPF - www.upf.br   

10/10/2022 a 10/12/2022 Realização da formação preparatória. 

26/01/2023 a 12/02/2023 Realização da Operação “PORTAL DO SERTÃO” no município de 
Anguera - BA. 

 

Todos os outros itens do Edital Nº 03/2022/PROACAD permanecem inalterados. 
 
 

Passo Fundo, RS, 26 de agosto de 2022. 
 

 
 

 
 
 

Prof. Dr. Edison Alencar Casagranda, 
Pró-Reitor Acadêmico. 
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