
 

 

 

 

O Reitor do Centro Universitário São Lucas situada à Rua Alexandre Guimarães, nº 1927, Bairro Areal, na cidade de Porto 

Velho/RO, torna público resolve celebrar o presente Aditivo ao Edital para preenchimento de vagas remanescentes nos 

cursos de graduação que se enquadrem nas condições previstas neste Edital, em conformidade com a legislação 

institucional e disposições vigentes. 

 

 

 

1.1. O CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS está comprometido(a) com a observância da legislação aplicável à 

proteção de dados pessoais e com o respeito à privacidade e à transparência em todas as suas atividades. Nesse 

sentido, com o intuito de dar ciência aos usuários dos nossos serviços sobre 

a forma com que coletamos, armazenamos, protegemos e utilizamos os seus dados pessoais, disponibilizamos em 

nosso site a nossa Política de Privacidade, que contém as diretrizes gerais relacionadas ao tratamento de dados 

pessoais de nossos alunos e seus pais, representantes legais e/ou financeiros, garantidores, potenciais alunos e 

visitantes das plataformas do Grupo Afya da qual esta IES é pertencente, 

bem como parceiros e terceiros contratados pelo Grupo Afya. 

 

1.1.1.              A nossa Política de Privacidade é constantemente revisada e atualizada para garantir a transparência da 

forma como realizamos o tratamento de dados pessoais, na forma da 

legislação aplicável. Diante disso, recomendamos que, antes de prosseguir com a inscrição no processo seletivo, 

acesse e leia integralmente a nossa Política de Privacidade, que está disponível para acesso público 

em https://afya.com.br/politica-de-privacidade. 

 

1.1.2.  Em caso de dúvidas, reclamações e/ou necessidade de comunicação com o Grupo Afya 

em relação a temas relacionados à proteção de dados pessoais, entre em contato com o nosso encarregado através do

 e-mail privacidade@grupoafya.com.br. 

  

Porto Velho – Rondônia, 24 de março de 2021. 
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