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ERRATA DO EDITAL 
 

EDITAL DO VESTIBULAR COMPLEMENTAR DE INVERNO 2022 
17 de agosto de 2022 

 
No edital publicado em 5 de agosto de 2022, 
 
onde se lê: 
 

1) Modalidades de acesso: o ingresso nos cursos de graduação da Universidade se dará por 
meio de três modalidades: 
 

Modalidade I – Seleção por prova de redação on-line. O instrumento para a seleção de 
candidatos(as) nessa modalidade é uma prova de redação on-line. O objetivo central dessa prova 
é avaliar se o(a) candidato(a) é capaz de escrever um texto dissertativo com clareza, coesão, 
coerência e consistência, de acordo com o grau de formalidade esperado para a situação: a 
norma culta escrita da língua portuguesa. O grau da redação é distribuído de zero a dez, com 
variação de até duas casas decimais, de acordo com os seguintes critérios: Conteúdo (40%); 
Estrutura (30%); Expressão Linguística (30%). A redação deve ter uma extensão entre 1700 e 
2300 caracteres. 
[...] 

 
 
Leia-se: 
 

1) Modalidades de acesso: o ingresso nos cursos de graduação da Universidade se dará por 
meio de três modalidades: 
 

Modalidade I – Seleção por prova de redação on-line. O instrumento para a seleção de 
candidatos(as) nessa modalidade é uma prova de redação on-line. O objetivo central dessa prova 
é avaliar se o(a) candidato(a) é capaz de escrever um texto dissertativo com clareza, coesão, 
coerência e consistência, de acordo com o grau de formalidade esperado para a situação: a 
norma culta escrita da língua portuguesa. O grau da redação é distribuído de zero a dez, com 
variação de até duas casas decimais, de acordo com os seguintes critérios: Conteúdo (40%); 
Estrutura (30%); Expressão Linguística (30%). A redação deve ter uma extensão entre 250 e 350 
palavras. 
[...] 
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