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ADITIVO Nº 028/2021 
AO EDITAL Nº 081/2021 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA PARCIAL PARA OS CURSOS NA 

MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD (HÍBRIDOS)  
DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

UNIVERSIDADE LA SALLE 
2021/2 

 
ESCOLA DE SAÚDE LA SALLE - SANTA CASA  

 
O Reitor da Universidade La Salle, no uso das suas atribuições legais e regimentais, torna público este Aditivo 
ao Edital nº 081/2021, da Universidade La Salle, visando à retificação das bolsas de estudos a serem 
concedidas, por curso de Pós-Graduação Lato Sensu, através da Escola de Saúde La Salle - Santa Casa, na 
modalidade de educação a distância - EaD, cujo componente curricular contém carga horária presencial 
(híbrido-semipresencial), ofertados pela Unilasalle, no segundo semestre letivo do ano de 2021. 
 
1. Por este Aditivo, fica estabelecido que as 04 (quatro) bolsas de estudo, por curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu, através da Escola de Saúde La Salle - Santa Casa, na modalidade de educação a distância - EaD, cujo 
componente curricular contém carga horária presencial (híbrido-semipresencial), no segundo semestre letivo 
do ano de 2021, conforme previsto no Edital nº 081/2021, serão concedidas da seguinte forma: 
 

(i) 03 (três) bolsas parciais no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) de desconto, por 
curso; 
(ii) 01 (uma) bolsa integral (100%), por curso. 

 
2. A bolsa de estudo integral (100%) será concedida para o candidato que obtiver a menor renda familiar mensal 
per capita, e, as 03 (três) bolsas de estudo parciais serão concedidas para os próximos 03 (três) candidatos 
que obtiverem a menor renda familiar per capita.  
 
3. Fica estabelecido que as demais previsões contidas no Edital nº 081/2021 que não foram objeto de alteração 
por este Edital, permanecem inalteradas. 
 
4. Este Aditivo entra em vigor imediatamente após sua publicação, revogando eventuais disposições em sentido 
contrário. 
 
5. Casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Unilasalle, em conformidade com as disposições legais. 

 
Canoas, 22 de julho de 2021. 

 
  
 
 

Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc 
Reitor 

Universidade La Salle - Unilasalle 
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