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EDITAL DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 

PROCESSO SELETIVO PROGRAMA RESIDÊNCIA COMPARTILHADA  

 
A Reitoria da Universidade de Passo Fundo, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

prerrogativa de alterar, a bem do interesse da comunidade acadêmica, os atos administrativos de sua 

discricionariedade, torna pública a RETIFICAÇÃO e PRORROGAÇÃO de PRAZOS referente ao 

Edital nº 01/2019 que regulamenta o Programa Residência Compartilhada, na forma estabelecida neste 

edital. 

 

Todos os candidatos que realizaram a inscrição dentro do prazo anteriormente previsto, não necessitam 

realizar nova inscrição. 

 

1. Altera o item 3 e as alíneas ‘b’, ‘c’, ‘e’ e ‘j’ do subitem 3.1: 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

3. DOS REQUISITOS À SELEÇÃO 

[...] 

b) ser aluno ativo da UPF, com matrícula nos campi de Passo Fundo, preferencialmente em um dos 

seguintes cursos de graduação: Educação Física (L); Artes Visuais (L), Enfermagem (B), Fisioterapia 

(B), Música (L), Ciência da Computação (B); Pedagogia (L); Estética e Cosmética (CST); 

Fonoaudiologia (B). Excepcionalmente, serão aceitos alunos de outros cursos, de acordo com a 

avaliação da Fundação Beneficente Lucas Araújo; 

c) estar matriculado em, no mínimo, 20 (vinte) créditos acadêmico-financeiros no segundo semestre 

de 2019; 

[...] 

e) apresentar situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme exigências expressas neste 

Edital, levando em conta o limite de renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e de 

renda bruta mensal do grupo familiar de até três salários mínimos. O patrimônio declarado deve ser 

compatível com a renda familiar apresentada; 

[...] 

j) não ser aluno formando do segundo semestre de 2019. 

LEIA-SE: 

[...] 

3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

[...] 

b) ser aluno ativo da UPF, com matrícula nos campi de Passo Fundo; 

c) estar matriculado em, no mínimo, 16 (dezesseis) créditos acadêmico-financeiros no primeiro 

semestre de 2020; 
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[...] 

e) apresentar situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme exigências expressas neste 

Edital, levando em conta o limite de renda bruta per capita de até um salário mínimo e meio. O 

patrimônio declarado deve ser compatível com a renda familiar apresentada; 

[...] 

j) não ser aluno formando do primeiro semestre de 2020. 

 

2. Altera o subitem 4.1: 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

4. DA INSCRIÇÃO  

4.1 A inscrição deverá ser realizada no período de 10 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019, 

no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 22h, de segunda a sexta-feira, na Central de Atendimento 

ao Aluno da UPF. 

LEIA-SE: 

[...] 

4. DA INSCRIÇÃO  

4.1 A inscrição deverá ser realizada no período de 10 de outubro de 2019 a 29 de novembro de 2019, 

no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 22h, de segunda a sexta-feira, na Central de Atendimento 

ao Aluno da UPF. 

 

3. Altera o subitem 5.1.2: 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

5. DA SELEÇÃO 

5.1.2 A ordem de classificação será balizada tendo como critérios o maior número de créditos 

acadêmico-financeiros em que o candidato estiver matriculado no segundo semestre de 2019; residir 

em cidade mais distante do Campus I da UPF; em quilômetros; a pontuação alcançada na prova do 

Enem (aos alunos iniciantes) ou a média do último semestre (aos demais alunos) e a menor renda. 

LEIA-SE: 

[...] 

5.1.2 A ordem de classificação será balizada tendo como critérios o maior número de créditos 

acadêmico-financeiros em que o candidato estiver matriculado no primeiro semestre de 2020; residir 

em cidade mais distante do Campus I da UPF; em quilômetros; a pontuação alcançada na prova do 

Enem (aos alunos iniciantes) ou a média do último semestre (aos demais alunos) e a menor renda. 
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4. Corrige a numeração dos subitens 6.3.1 e 6.3.1.1 e altera o então subitem 6.3.1: 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

6. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

6.3.1 O resultado final da segunda fase e, consequentemente, do processo seletivo, após análise do(s) 

recurso(s) interposto(s), será divulgado no site da UPF (www.upf.br) no dia 18 de novembro de 2019. 

6.3.1.1 Desse resultado não caberá recurso. 

LEIA-SE: 

[...] 

6.3.2 O resultado final da segunda fase e, consequentemente, do processo seletivo, após análise do(s) 

recurso(s) interposto(s), será divulgado no site da UPF (www.upf.br) no dia 16 de dezembro de 2019. 

6.3.2.1 Desse resultado não caberá recurso. 

 

5. Altera os itens 6.1, 6.2, 6.3 e os subitens 6.2.1 e 6.3.1: 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

6. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O resultado preliminar da primeira fase do processo seletivo será divulgado no site da UPF 

(www.upf.br) no dia 05 de novembro de 2019. 

[...] 

6.2 Caberá recurso fundamentado referente ao resultado da primeira fase, o qual deverá ser 

apresentado exclusivamente via protocolo na Central de Atendimento ao Aluno, direcionado ao Setor 

de Bolsas da UPF, até as 22h horas do dia 06 de novembro de 2019.  

6.2.1 O resultado final da primeira fase, após análise do(s) recurso(s) interposto(s), será divulgado no 

site da UPF (www.upf.br) no dia 07 de novembro de 2019. 

[...] 

6.3 O resultado preliminar da segunda fase será divulgado no site da UPF (www.upf.br) no dia 13 de 

novembro de 2019.  

6.3.1 Caberá recurso fundamentado referente ao resultado da segunda fase, o qual deverá ser 

apresentado exclusivamente via protocolo na Central de Atendimento, direcionado ao Setor de Bolsas 

da UPF, até as 22h do dia 14 de novembro de 2019.  

LEIA-SE: 

[...] 

6. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O resultado preliminar da primeira fase do processo seletivo será divulgado no site da UPF 

(www.upf.br) no dia 04 de dezembro de 2019. 
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[...] 

6.2 Caberá recurso fundamentado referente ao resultado da primeira fase, o qual deverá ser 

apresentado exclusivamente via protocolo na Central de Atendimento ao Aluno, direcionado ao Setor 

de Bolsas da UPF, até as 22h horas do dia 05 de dezembro de 2019.  

6.2.1 O resultado final da primeira fase, após análise do(s) recurso(s) interposto(s), será divulgado no 

site da UPF (www.upf.br) no dia 06 de dezembro de 2019. 

[...] 

6.3 O resultado preliminar da segunda fase será divulgado no site da UPF (www.upf.br) no dia 10 de 

dezembro de 2019.  

6.3.1 Caberá recurso fundamentado referente ao resultado da segunda fase, o qual deverá ser 

apresentado exclusivamente via protocolo na Central de Atendimento, direcionado ao Setor de Bolsas 

da UPF, até as 22h do dia 11 de dezembro de 2019.  

 

5. 5. Altera o item 9: 

ONDE SE LÊ: 

Etapa Período 

Lançamento do Edital 10/10/2019 

Período de inscrição 10/10/2019 até as 22h do dia 30/10/2019 

Período de análise da documentação da 1ª fase 30/10/2019 a 04/11/2019 

Divulgação resultado preliminar da 1ª fase 05/11/2019 

Prazo para interposição de recurso referente à 1ª fase Até as 22h do dia 06/11/2019 

Divulgação do resultado final da 1ª fase 07/11/2019 

Entrevista (2ª fase) 08/11/2019 a 12/11/2019 

Divulgação do resultado preliminar da 2ª fase 13/11/2019 

Prazo para interposição de recurso da 2ª fase Até as 22h do dia 14/11/2019  

Divulgação resultado final da 2ª fase 18/11/2019 

 

LEIA-SE: 

Etapa Período 

Lançamento do Edital 10/10/2019 

Período de inscrição 10/10/2019 até as 22h do dia 29/11/2019 

Período de análise da documentação da 1ª fase 02/12/2019 a 03/12/2019 

Divulgação resultado preliminar da 1ª fase 04/12/2019 

Prazo para interposição de recurso referente à 1ª fase Até as 22h do dia 05/12/2019 
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Divulgação do resultado final da 1ª fase 06/12/2019 

Entrevista (2ª fase) 09/12/2019 

Divulgação do resultado preliminar da 2ª fase 10/12/2019 

Prazo para interposição de recurso da 2ª fase Até as 22h do dia 11/12/2019  

Divulgação resultado final da 2ª fase 16/12/2019 

 

5. Inclui as seguintes etapas e períodos no item 9: 

Etapa Período 

Ocupação nos apartamentos/quitinetes  A partir de 15/01/2020 

Início das atividades referidas no item 1.2 deste Edital A partir de 03/02/2020 

 

6. Altera o item 10.3: 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.3 O período de vigência deste Edital e, consequentemente, do Programa, é de 10 de outubro de 

2019 a 10 de outubro de 2020, possibilitada prorrogação a critério das instituições parceiras. 

LEIA-SE: 

[...] 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.3 O período de vigência deste Edital e, consequentemente, do Programa, é de 10 de outubro de 

2019 a 10 de dezembro de 2020, possibilitada prorrogação a critério das instituições parceiras. 

 

As demais informações constantes no Edital nº 01/2019 de 10 de outubro de 2019 permanecem 

inalteradas.  

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

Passo Fundo, 30 de outubro de 2019. 

 

Profa. Dra. Bernadete Maria Dalmolin 

Reitora da Universidade de Passo Fundo 


