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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

CHAMADA POR NOTAS DO ENEM 2023/1

CONVOCAÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA

A Coordenação do Processo Sele�vo de Ingresso na UNIPAMPA, conforme estabelecido no Edital n.º 434/2022 - Chamada por Nota do ENEM 2023/1 e
respec�vas re�ficações, convoca os candidatos CLASSIFICADOS para confirmação de matrícula.

O fato do nome do candidato constar como classificado no Resultado Final não garante a vaga que está sendo pleiteada. A confirmação de matrícula do
candidato somente será deferida se for apresentada toda documentação correta, completa e legível, e se o candidato ob�ver parecer favorável de todas as
Comissões de Validação, conforme modalidade de vaga.

O candidato que �ver sua confirmação de matrícula deferida será matriculado, pela Secretaria Acadêmica, nos componentes curriculares do primeiro semestre do c

O candidato que �ver sua confirmação indeferida terá direito a recurso, conforme cronograma desta convocação.

O candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo junto a sua inscrição na área do candidato no Sistema de Gestão de Recursos
Ins�tucionais (GURI) disponível no endereço: h�ps://candidato.unipampa.edu.br/.

 
 

31/01 até 07/03/2023 
Análise da documentação pela Secretaria Acadêmica e Comissões de Validação 

(complementação da documentação caso seja solicitado)

02/03/2023 Divulgação dos horários das Entrevistas com a Comissão de Validação da
Autodeclaração de Raça/Etnia para candidatos das modalidades L2, L6, L10, L14 e A2

03/03, 06/03
e 07/03/2023 Entrevistas com a Comissão de Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia 

08/03/2023 Divulgação do Resultado Provisório da Confirmação de matrícula - h�ps://ingresso.unipampa.edu.br/

09/03 e 10/03/2023
Interposição de recurso com relação a Confirmação de Matrícula Via Portal do Candidato

h�ps://candidato.unipampa.edu.br/

A par�r de 15/03/2023 Resultado Final da Confirmação de Matrícula - h�ps://ingresso.unipampa.edu.br/

 
O não cumprimento do envio dos documentos ou dos prazos es�pulados nesta convocação acarretará a perda da vaga.

 
 

PARA CANDIDATOS DAS MODALIDADES L2, L6, L10, L14 E A2

Para entrevista, o candidato deverá se posicionar em um ambiente com fundo em cor clara, preferencialmente branca, e com iluminação adequada. 

A Comissão de Validação poderá rejeitar o local (ambiente) escolhido pelo candidato caso este não apresente condições adequadas ao procedimento de heteroiden
O reagendamento só será concedido uma única vez, e deverá ser solicitado pela Comissão, não pelo candidato.

Durante as entrevistas, os candidatos(as) não poderão estar usando maquiagens, nem adereços ou ves�mentas que cubram parcialmente ou integralmente o rosto 
caracterís�cas feno�picas.

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 Comissão de Validação 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

Não será reagendada nova entrevista caso o candidato não compareça no dia e hora marcada ou não comunique a unidade acadêmica, no prazo de 24 horas, sobre 
 

Informações para contato:

Campus Alegrete:
✉  sec.acad.alegrete@unipampa.edu.br
📞 (55) 3421 8400 | 55 3421 8401 – Ramal: 2019

Campus Jaguarão:
✉  sec.acad.jaguarao@unipampa.edu.br
📞 (53) 32669400 – Ramal: 2167

Campus Bagé:
✉  sec.acad.bage@unipampa.edu.br
📞 (53) 3240-3601 | (53) 3240-3600 – Ramal 3000

Campus Santana do Livramento:
✉  sec.acad.livramento@unipampa.edu.br
📞 (55) 39671704 – Ramal: 6004

Campus Caçapava do Sul:
✉  sec.acad.cacapava@unipampa.edu.br
📞 (55) 3281 9000 – Ramal: 2082

Campus São Borja:
✉  sec.acad.saoborja@unipampa.edu.br
📞 (55) 34309854 – Ramal: 2219

Campus Dom Pedrito:
✉  sec.acad.dompedrito@unipampa.edu.br
📞 (53) 3243 7302 – Ramal: 4500

Campus São Gabriel:
✉  sec.acad.saogabriel@unipampa.edu.br
📞 (55) 32370850 – Ramal: 7855 e 7600

Campus Itaqui:
✉  sec.acad.itaqui@unipampa.edu.br

Campus Uruguaiana:
✉  sec.acad.uruguaiana@unipampa.edu.br
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📞 (55) 34321854 – Ramal: 5003 📞 (55) 39110200 – Ramal: 8009

 

A Divisão de Processos Sele�vos da PROGRAD ficará disponível diariamente via Google Meet - h�ps://meet.google.com/dgf-up�-uen, no período das 9:30 às
11:30 e das 14:30 às 16:30, para esclarecer dúvidas dos candidatos.

 

COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE INGRESSO NA GRADUAÇÃO

ingresso@unipampa.edu.br 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

prograd@unipampa.edu.br 

 

Bagé, 28 de fevereiro de 2023.

 

Shirley Grazieli da Silva Nascimento

Pró-Reitora de Graduação

Bruno Mar�nato

Coordenador de Processos Acadêmicos

Fabrício Pereira Medina

Chefe da Divisão de Processos Sele�vos

 

Assinado eletronicamente por SHIRLEY GRAZIELI DA SILVA NASCIMENTO, Pró-Reitora de Graduação, em 28/02/2023, às 17:34, conforme horário oficial de
Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por BRUNO MARTINATO DE BARROS, Coordenador de Processos Acadêmicos, em 28/02/2023, às 17:34, conforme horário oficial de
Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1066484 e o código CRC 63D7DD1F.

Referência: Processo nº 23100.026102/2022-46 SEI nº 1066484
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