SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 53/2022
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 36/2022
PROCESSO SELETIVO SISU/UNIPAMPA 2022/1
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital nº 36/2022, de 09 de
fevereiro de 2022, publicado no Boletim de Serviço Eletrônico em 09 de fevereiro de 2022, nos seguintes termos:
Onde se lê:
(...)
8. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
(...)
8.5.4. Em caso de dificuldades técnicas para conectar-se no horário agendado ou durante a entrevista, o candidato terá até 24 horas para comunicar por e-mail a
Secretaria Acadêmica do campus de origem do curso e terá a entrevista reagendada. A entrevista poderá ser reagendada uma única vez. Após reagendamento,
permanecendo as dificuldades técnicas, o candidato deverá contatar a Secretaria Acadêmica para receber orientações com relação ao procedimento de
heteroidentificação.
Unidade Universitária

Comissão de Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia

Alegrete

autodeclaração.alegrete@unipampa.edu.br

Bagé

autodeclaração.bage@unipampa.edu.br

Caçapava do Sul

autodeclaração.cacapava@unipampa.edu.br

Dom Pedrito

autodeclaração.dompedrito@unipampa.edu.br

Itaqui

autodeclaração.itaqui@unipampa.edu.br

Jaguarão

autodeclaração.jaguarao@unipampa.edu.br

Santana do Livramento

autodeclaração.livramento@unipampa.edu.br

São Borja

autodeclaração.saoborja@unipampa.edu.br

São Gabriel

autodeclaração.saogabriel@unipampa.edu.br

Uruguaiana

autodeclaração.uruguaiana@unipampa.edu.br

(...)
Leia-se:
(...)
8. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
(...)
8.5.4. Em caso de dificuldades técnicas para conectar-se no horário agendado ou durante a entrevista, o candidato terá até 24 horas para comunicar por e-mail a
Secretaria Acadêmica do campus de origem do curso e terá a entrevista reagendada. A entrevista poderá ser reagendada uma única vez. Após reagendamento,
permanecendo as dificuldades técnicas, o candidato deverá contatar a Secretaria Acadêmica para receber orientações com relação ao procedimento de
heteroidentificação.
Unidade Universitária

Comissão de Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia

Alegrete

autodeclaracao.alegrete@unipampa.edu.br

Bagé

autodeclaracao.bage@unipampa.edu.br

Caçapava do Sul

autodeclaracao.cacapava@unipampa.edu.br

Dom Pedrito

autodeclaracao.dompedrito@unipampa.edu.br

Itaqui

autodeclaracao.itaqui@unipampa.edu.br

Jaguarão

autodeclaracao.jaguarao@unipampa.edu.br

Santana do Livramento

autodeclaracao.livramento@unipampa.edu.br

São Borja

autodeclaracao.saoborja@unipampa.edu.br

São Gabriel

autodeclaracao.saogabriel@unipampa.edu.br

Uruguaiana

autodeclaracao.uruguaiana@unipampa.edu.br

(...)
Onde se lê:
(...)
8. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
(...)
8.10. A cópia fotostática digital dos pareceres das Comissões de Validação poderão ser solicitadas pelo candidato ou seu representante legal, única e exclusivamente
pelo e-mail das comissões de validação a partir da divulgação da lista de resultado das solicitações de matrículas.

Comissão de Validação

Comissão de Validação da

Comissão de Validação da

e Análise de Renda

Condição de Pessoa com
Deﬁciência

Autodeclaração de Raça/Etnia

renda.alegrete@unipampa.edu.br

pcd.alegrete@unipampa.edu.br

autodeclaração.alegrete@unipampa.edu.br

renda.bage@unipampa.edu.br

pcd.bage@unipampa.edu.br

autodeclaração.bage@unipampa.edu.br

renda.cacapava@unipampa.edu.br

pcd.cacapava@unipampa.edu.br

autodeclaração.cacapava@unipampa.edu.br

renda.dompedrito@unipampa.edu.br

pcd.dompedrito@unipampa.edu.br

autodeclaração.dompedrito@unipampa.edu.br

renda.itaqui@unipampa.edu.br

pcd.itaqui@unipampa.edu.br

autodeclaração.itaqui@unipampa.edu.br

renda.jaguarao@unipampa.edu.br

pcd.jaguarao@unipampa.edu.br

autodeclaração.jaguarao@unipampa.edu.br

renda.livramento@unipampa.edu.br

pcd.livramento@unipampa.edu.br

autodeclaração.livramento@unipampa.edu.br

renda.saoborja@unipampa.edu.br

pcd.saoborja@unipampa.edu.br

autodeclaração.saoborja@unipampa.edu.br

renda.saogabriel@unipampa.edu.br

pcd.saogabriel@unipampa.edu.br

autodeclaração.saogabriel@unipampa.edu.br

renda.uruguaiana@unipampa.edu.br

pcd.uruguaiana@unipampa.edu.br

autodeclaração.uruguaiana@unipampa.edu.br

(...)
Leia-se:
(...)
8. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
(...)
8.10. A cópia fotostática digital dos pareceres das Comissões de Validação poderão ser solicitadas pelo candidato ou seu representante legal, única e exclusivamente
pelo e-mail das comissões de validação a partir da divulgação da lista de resultado das solicitações de matrículas.

Comissão de Validação

Comissão de Validação da

Comissão de Validação da

e Análise de Renda

Condição de Pessoa com
Deﬁciência

Autodeclaração de Raça/Etnia

renda.alegrete@unipampa.edu.br

pcd.alegrete@unipampa.edu.br

autodeclaracao.alegrete@unipampa.edu.br

renda.bage@unipampa.edu.br

pcd.bage@unipampa.edu.br

autodeclaracao.bage@unipampa.edu.br

renda.cacapava@unipampa.edu.br

pcd.cacapava@unipampa.edu.br

autodeclaracao.cacapava@unipampa.edu.br

renda.dompedrito@unipampa.edu.br

pcd.dompedrito@unipampa.edu.br

autodeclaracao.dompedrito@unipampa.edu.br

renda.itaqui@unipampa.edu.br

pcd.itaqui@unipampa.edu.br

autodeclaracao.itaqui@unipampa.edu.br

renda.jaguarao@unipampa.edu.br

pcd.jaguarao@unipampa.edu.br

autodeclaracao.jaguarao@unipampa.edu.br

renda.livramento@unipampa.edu.br

pcd.livramento@unipampa.edu.br

autodeclaracao.livramento@unipampa.edu.br

renda.saoborja@unipampa.edu.br

pcd.saoborja@unipampa.edu.br

autodeclaracao.saoborja@unipampa.edu.br

renda.saogabriel@unipampa.edu.br

pcd.saogabriel@unipampa.edu.br

autodeclaracao.saogabriel@unipampa.edu.br

renda.uruguaiana@unipampa.edu.br

pcd.uruguaiana@unipampa.edu.br

autodeclaracao.uruguaiana@unipampa.edu.br

(...)

Onde se lê:
(...)
9. DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA MATRÍCULA (TODOS CANDIDATOS)
(...)
9.7.1. O item 10.7 também poderá ser aplicado para alunos de cursos técnicos que concluíram todos os componentes curriculares, exceto estágio.
(...)
Leia-se:
(...)
9. DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA MATRÍCULA (TODOS CANDIDATOS)
(...)
9.7.1. O item 9.7 também poderá ser aplicado para alunos de cursos técnicos que concluíram todos os componentes curriculares, exceto estágio.
(...)

Onde se lê:
(...)
13.DO CRONOGRAMA
CHAMADA REGULAR
(...)

(...)

Solicitação de matrícula condicional dos candidatos da Chamada Regular
http://matriculacondicional.unipampa.edu.br
(...)

23/02 a 27/02/2022
(...)

(...)
Leia-se:
(...)
13.DO CRONOGRAMA
CHAMADA REGULAR
(...)

(...)

Solicitação de matrícula condicional dos candidatos da Chamada Regular
http://matriculacondicional.unipampa.edu.br
(...)

de 23/02 até 03/03/2022 as 12 hs (meio dia)
(...)

(...)
Bagé, 02 de março de 2022.
Marcus Vinicius Morini Querol

Vice-Reitor no exercício da Reitoria

Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da Reitoria, em 02/03/2022, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília,
de acordo com as normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0743197 e o código CRC C08BA43D.

Referência: Processo nº 23100.002068/2022-14

SEI nº 0743197

