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ADITIVO Nº 011/2021 

AO EDITAL Nº 020/2021 

 

 PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL PARA OS CURSOS 

NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU 

UNIVERSIDADE LA SALLE 

2021/1 

 

ESCOLA DE SAÚDE LA SALLE - SANTA CASA 

 

1. ABERTURA  

1.1. O Reitor da Universidade La Salle – Unilasalle, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, torna público este Aditivo ao Edital nº 020/2021, para o processo seletivo para 
concessão de bolsa de estudo integral para os cursos de Especialização da Universidade La 

Salle, 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 primeiro semestre letivo do ano de 2021. 
 

2. DAS RETIFICAÇÕES 

2.1.  Por este Aditivo, fica retificado o item 5.3 do Edital nº 020/2021, que passa a viger com a 

seguinte redação: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

“5.3. Se o curso escolhido como segunda opção também não for ofertado pela 

Unilasalle, no semestre letivo de 2021/1, não será concedida a bolsa prevista neste 
Edital.” 

 
LEIA-SE: 

 

“5.3. Se o curso escolhido como segunda opção também não for ofertado pela 

Unilasalle, no semestre letivo de 2021/1, o candidato poderá optar por ser 
contemplado com a bolsa em outro curso de Pós-graduação Lato Sensu com turma 
confirmada para o semestre letivo de 2021/1, dentre os cursos indicados no subitem 
1.1. do Edital nº 020/2021. 
 
5.3.1. A Universidade La Salle contatará o candidato selecionado, a fim de verificar 
o interesse em optar por outro curso e informar quais estão disponíveis para escolha, 
ficando a critério do candidato a aceitação ou não. 
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5.3.2. Se o candidato não manifestar interesse nos cursos ofertados pela Unilasalle, 
não será concedida a bolsa prevista neste Edital.” 

 
2.2. Permanecem inalteradas todas as demais previsões contidas no Edital nº 020/2021, da 

Universidade La Salle, que não foram objeto de alteração por este Aditivo. 

 

Canoas, 30 de março de 2021.  
 

 

                                           

Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc 

Reitor  

Universidade La Salle 


