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ADITIVO Nº 03/2018-GR 

 

 

Altera o Edital nº 003/2018-GR, que fixa as normas do 

Processo Seletivo Unificado 2018.2, para habilitação no 2º 

semestre letivo de 2018, nos Cursos de Graduação da 

Universidade Regional do Cariri – URCA. 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no que dispõe o artigo 15 do Estatuto da URCA, aprovado pelo Decreto nº 18.136, de 16 de 

Setembro de 1986 – torna público o comunicado que ALTERA  parte do edital do PROCESSO SELETIVO 

UNIFICADO 2018.2-URCA, nos municípios de Crato, Campos Sales, Iguatu, Juazeiro do Norte e Missão Velha-CE. 

 

Art. 1. O subitem 13.5 (Dos conteúdos de Língua Portuguesa e Literatura), passa a ter a seguinte redação:  A Prova de 

Língua Portuguesa e Literatura Lusófona compreenderá questões  de interpretação, compreensão e análise de 

vários gêneros textuais, em  conformidade com o padrão do ENEM.  

 

 Art. 2. No subitem 13.6 (Prova de Redação), RETIRAR “Para essa prova serão apresentadas três propostas de 

produção textual, dentre as quais o candidato escolherá uma para produzir seu texto, de acordo com as instruções 

contidas na proposta da redação”, passando a ter a seguinte redação:  A Prova de Redação em Língua Portuguesa 

constará da produção de um texto de no mínimo 20 (vinte) e no máximo 25 (vinte e cinco) linhas. 

 

Art. 3.  Retirar o subitem 13.7 (Prova de Redação), passando a ter a seguinte redação: A prova deve ser dissertativa 

argumentativa e terá o valor de 10 (dez) pontos, em que serão observados os seguintes critérios: 

 1. Adequação do texto ao tema proposto; 

 2. Domínio da norma culta da língua escrita; (3 pontos) 

3. Estruturação do Parágrafo; (3 pontos) 

4. Mecanismos de estruturação textual. (4 pontos) 

 

Art. 4.  Alterar  o subitem  13.10, (Redação – atribuição de ZERO) , alínea a) passando a ter a seguinte redação: a) Não 

atender ao tema/tipologia propostos para a Redação, e/ou 

 

Art. 5. Os demais itens e subitens do Edital nº 003/2018-GR, continuam vigorando de acordo com a

 redação original que lhes foram atribuídos. 

 

Reitoria da URCA, em Crato (CE), 29 de maio de 2018. 

 

JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA MELO  

REITOR    

 


