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CAMPUS CURSO MODALIDADE TURNO 

Vagas 
Processo 
Seletivo 

Complementar 

Critérios Específicos do Curso 

Alegrete Ciência da Computação Bacharelado Noturno 5 

Ter aprovação no componente Algoritmos e 
Programação ou equivalente, com 
possibilidade de aproveitamento de estudos 
conforme Resolução 29/2011 

Alegrete Engenharia Agrícola Bacharelado Integral 12 

Reingresso 
O candidato deverá ter cursado e obtido 
aprovação em componentes curriculares que 
integralizem no mínimo 300 (trezentas) horas no 
curso da área de Engenharia, Ciências Exatas 
ou afim. 
Em caso de empate, o critério de definição das 
vagas será o maior número de componentes 
curriculares aproveitáveis no curso. 
 
Transferência Voluntária  
a) Candidatos oriundos de cursos de 
Engenharia Agrícola; 
b) Candidatos oriundos da modalidade de 
Engenharia Agrícola; 
c) Candidatos oriundos de outras áreas de 
conhecimento. 
Em caso de empate, o critério de definição das 
vagas será o maior número de componentes 
curriculares aproveitáveis no curso. 
 
Portador de Diploma   
a) Candidatos oriundos de cursos da área de 
Engenharia;  
b) Candidatos de outras áreas de conhecimento. 
Em caso de empate, o critério de definição das 
vagas será o maior número de componentes 
curriculares aproveitáveis no curso. 



Alegrete Engenharia de Software Bacharelado Noturno 5 

Ter aprovação no componente Algoritmos e 
Programação ou equivalente, com 
possibilidade de aproveitamento de estudos 
conforme Resolução 29/2011 

Alegrete 
Engenharia de 
Telecomunicações 

Bacharelado Integral 10 

Ter sido aprovado ou obter aproveitamento 
em pelo menos três das seguintes 
disciplinas: 

1) Cálculo I 
2) Física I 
3) Geometria Analítica 
4) Álgebra Linear 
5) Cálculo II 
6) Física II 
7) Algoritmos e Programação 

As ementas encontram-se disponíveis no 
site oficial do Curso de Graduação em 
Engenharia de Telecomunicações 
(http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engte
lecom/). 

Bagé Engenharia de Alimentos Bacharelado Integral 5 Não há critérios específicos 

Bagé Engenharia de Computação Bacharelado Noturno 5 

Transferência Voluntária 
Terão prioridade, nesta ordem:  
a) Candidatos oriundos de cursos de 
Engenharia de Computação,  
b) Candidatos oriundos de cursos de Ciência de 
Computação,  
c) Candidatos oriundos de cursos relacionados 
com a área de Computação,  
d) Candidatos oriundos de cursos de 
Engenharia Elétrica,  
e) Candidatos oriundos de cursos de 
Engenharia em geral,  
f) Candidatos oriundos de cursos da áreas de 
Exatas. 
 
Portador de Diploma  
Terão prioridade, nesta ordem:  
a) Diplomados de cursos relacionados com a 



área de Computação,  
b) Diplomados de cursos de Engenharia 
Elétrica,  
c) Diplomados de áreas de Engenharia em 
geral,  
d) Diplomados de áreas de Ciências Exatas.  
 
Para todas as modalidades:  
a) Terá prioridade o candidato que puder se 
matricular no maior número de disciplinas 
oferecidas no semestre vigente (semestre da 
matrícula do candidato);  

b) A Comissão de Avaliação possui o direito de 
indeferir os pedidos de aproveitamento de vagas 
quando o número de disciplinas já cursadas 
pelo candidato, passíveis de aproveitamento por 
equivalência conforme os critérios vigentes da 
instituição, considerando especificamente as 
disciplinas pertencentes à primeira fase da 
grade curricular do curso de Engenharia de 
Computação, for inferior ou igual a 3 (três), ou 
quando nenhuma destas pertença ao rol de 
disciplinas da área específica de Computação. 

Bagé Engenharia de Energia Bacharelado Integral 27 

Transferência Voluntária e Portador de 
Diploma 
Terão prioridade, nesta ordem: 
a) candidatos oriundos de cursos de 
engenharia; 
b) candidatos oriundos de outros cursos. 

Bagé Física Licenciatura Integral 10 Não há critérios específicos 

Bagé Letras - Português Licenciatura Noturno 14 

Transferência Voluntária e Portador de 
Diploma 
Terão prioridade, nesta ordem: 
a) candidatos oriundos de cursos de Letras; 
b) candidatos oriundos de Licenciaturas; 

Bagé 
Letras, Línguas Adicionais: 
Inglês, Espanhol e 
Respectivas Literaturas 

Licenciatura Integral 10 

Transferência Voluntária e Portador de 
Diploma 
Terão prioridade, nesta ordem: 
a) candidatos oriundos de cursos de 
Licenciatura em Letras; 
b) candidatos oriundos de cursos de 



Bacharelado em Letras; 
c) candidatos oriundos de outros cursos. 

Bagé Matemática Licenciatura Noturno 5 Não há critérios específicos 

Bagé Música Licenciatura Integral 2 Não há critérios específicos 

Bagé Química Licenciatura Integral 10 

Transferência Voluntária e Portador de 
Diploma 
Terão preferência os alunos que tenham 
cursado componentes curriculares nos 
seguintes cursos:  
1) Licenciatura ou Bacharelado em Química 
cursados em outras instituições;  
2)  Licenciatura em áreas afins  
3) Bacharelado em áreas afins   
4) em outros cursos. 

Caçapava do 
Sul 

Geofísica Bacharelado Integral 15 Não há critérios específicos 

Caçapava do 
Sul 

Geologia Bacharelado Integral 10 Não há critérios específicos 

Caçapava do 
Sul 

Mineração Tecnólogo Noturno 8 Não há critérios específicos 

Caçapava do 
Sul 

Engenharia Ambiental e 
Sanitária 

Bacharelado Integral 10 Não há critérios específicos 

Caçapava do 
Sul 

Ciências Exatas Licenciatura Noturno 10 Não há critérios específicos 

Dom Pedrito Educação do Campo Licenciatura Integral 25 

Reingresso 
O candidato deverá ter cursado e obtido 
aprovação em componentes curriculares que 
integralizem no mínimo 300 (trezentas) horas no 
curso de Licenciatura em Educação do Campo. 



 
Transferência Voluntária  
Os candidatos terão prioridade nesta ordem: 
a) Candidatos oriundos de cursos de 
Licenciatura em Educação do Campo de outras 
IES, que tenham cursado na Instituição de 
origem e obtido aprovação de componentes 
curriculares que integralizam no mínimo 300 
(trezentas) horas compatíveis com o currículo 
do Curso de Educação do Campo, Unidade 
Universitária Dom Pedrito, UNIPAMPA; 
b) Candidatos oriundos de outros cursos, que 
tenham cursado na Instituição de origem e 
obtido aprovação de componente curriculares 
que integralizem no mínimo 300 (trezentas) 
horas compatíveis com o currículo do Curso de 
Educação do Campo, Unidade Universitária 
Dom Pedrito, UNIPAMPA. 
 
Portador de Diploma   
Os candidatos terão prioridade nesta ordem: 
a) Diplomados em área afim à Educação do 
Campo;  
b) Diplomados em outra área de formação. 
Para a modalidade Portador de Diploma serão 
aceitas inscrições mediante atestado de 
provável formando no presente semestre letivo. 
Neste caso, o atestado de provável formando 
deverá ser substituído pela cópia do diploma o 
certificado de conclusão de curso até a 
matrícula, sob pena da perda da vaga. 

Dom Pedrito Enologia Bacharelado Integral 25 

Reingresso 
O candidato deverá ter cursado e obtido 
aprovação em componentes curriculares que 
integralizem no mínimo 300 (trezentas) horas no 
curso de Bacharelado em Enologia. 
 
Transferência Voluntária  
Os candidatos terão prioridade nesta ordem: 
a) Candidatos oriundos de cursos de 
Tecnólogos em Viticultura e Enologia de outras 
IES, que tenham cursado na Instituição de 
origem e obtido aprovação de componentes 
curriculares que integralizam no mínimo 300 
(trezentas) horas compatíveis com o currículo 



do Curso de Bacharelado em Enologia, Unidade 
Universitária Dom Pedrito, UNIPAMPA; 
b) Candidatos oriundos de outros cursos, que 
tenham cursado na Instituição de origem e 
obtido aprovação de componente curriculares 
que integralizem no mínimo 300 (trezentas) 
horas compatíveis com o currículo do Curso de 
Bacharelado em Enologia, Unidade Universitária 
Dom Pedrito, UNIPAMPA. 
 
Portador de Diploma   
Os candidatos terão prioridade nesta ordem: 
a) Diplomados em área afim à Enologia;  
b) Diplomados em outra área de formação. 
Para a modalidade Portador de Diploma serão 
aceitas inscrições mediante atestado de 
provável formando no presente semestre letivo. 
Neste caso, o atestado de provável formando 
deverá ser substituído pela cópia do diploma o 
certificado de conclusão de curso até a 
matrícula, sob pena da perda da vaga. 

Dom Pedrito Zootecnia Bacharelado Integral 11 

Reingresso 
O candidato deverá ter cursado e obtido 
aprovação em componentes curriculares que 
integralizem no mínimo 300 (trezentas) horas no 
curso de Bacharelado em Zootecnia. 
 
Transferência Voluntária  
Os candidatos terão prioridade nesta ordem: 
a) Candidatos oriundos de cursos afins a 
Zootecnia de outras IES, que tenham cursado 
na Instituição de origem e obtido aprovação de 
componentes curriculares que integralizam no 
mínimo 300 (trezentas) horas compatíveis com 
o currículo do Curso de Bacharelado em 
Zootecnia, Unidade Universitária Dom Pedrito, 
UNIPAMPA; 
b) Candidatos oriundos de outros cursos, que 
tenham cursado na Instituição de origem e 
obtido aprovação de componente curriculares 
que integralizem no mínimo 300 (trezentas) 
horas compatíveis com o currículo do Curso de 
Bacharelado em Zootecnia, Unidade 
Universitária Dom Pedrito, UNIPAMPA. 
 



Portador de Diploma   
Os candidatos terão prioridade nesta ordem: 
a) Diplomados em área afim à Zootecnia;  
b) Diplomados em outra área de formação. 
Para a modalidade Portador de Diploma serão 
aceitas inscrições mediante atestado de 
provável formando no presente semestre letivo. 
Neste caso, o atestado de provável formando 
deverá ser substituído pela cópia do diploma o 
certificado de conclusão de curso até a 
matrícula, sob pena da perda da vaga. 

Dom Pedrito Ciências da Natureza Licenciatura Noturno 22 

Reingresso 
O candidato deverá ter cursado e obtido 
aprovação em componentes curriculares que 
integralizem no mínimo 300 (trezentas) horas no 
curso de Licenciatura em Ciência da Natureza. 
 
Transferência Voluntária  
Os candidatos terão prioridade nesta ordem: 
a) Candidatos oriundos de cursos de 
Licenciatura em Ciências da Natureza de outras 
IES, que tenham cursado na Instituição de 
origem e obtido aprovação de componentes 
curriculares que integralizam no mínimo 300 
(trezentas) horas compatíveis com o currículo 
do Curso de Ciências da Natureza, Unidade 
Universitária Dom Pedrito, UNIPAMPA; 
b) Candidatos oriundos de outros cursos, que 
tenham cursado na Instituição de origem e 
obtido aprovação de componente curriculares 
que integralizem no mínimo 300 (trezentas) 
horas compatíveis com o currículo do Curso de 
Licenciatura em Ciências da Natureza , Unidade 
Universitária Dom Pedrito, UNIPAMPA. 
 
Portador de Diploma   
Os candidatos terão prioridade nesta ordem: 
a) Diplomados em área afim à Ciência da 
Natureza;  
b) Diplomados em outra área de formação. 
Para a modalidade Portador de Diploma serão 
aceitas inscrições mediante atestado de 
provável formando no presente semestre letivo. 
Neste caso, o atestado de provável formando 
deverá ser substituído pela cópia do diploma o 



certificado de conclusão de curso até a 
matrícula, sob pena da perda da vaga. 

Itaqui 
Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia 

Bacharelado 

Interdisciplinar 

Integral 33 Não há critérios específicos 

Itaqui 
Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia 

Bacharelado 
Interdisciplinar 

Noturno 61 Não há critérios específicos 

Itaqui 
Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

Tecnólogo Integral 15 Não há critérios específicos 

Itaqui Engenharia de Agrimensura Bacharelado Integral 15 Não há critérios específicos 

Itaqui Matemática Licenciatura Noturno 10 

Transferência Voluntária 

Terão prioridade, nesta ordem: 

a) candidatos oriundos dos cursos de 
Bacharelado Interdisciplinar; 

b) Candidatos oriundos dos cursos de 
Licenciatura ou Bacharelado em 
Matemática; 

c) Candidatos oriundos dos cursos de 
Licenciatura ou Bacharelado em Ciências 
Exatas; 

d) Candidatos oriundos das demais 
Licenciaturas 

Portador de Diploma 

Terão prioridade, nesta ordem: 

a) diplomados em Bacharelado 
Interdisciplinar 

b) diplomados em Matemática - 
Bacharelado e/ou Matemática Aplicada 

Jaguarão Produção e Política Cultural Bacharelado Integral 15 Não há critérios específicos 



Jaguarão Letras Português e Espanhol Licenciatura Noturno 15 Não há critérios específicos 

Jaguarão Letras - EAD Licenciatura  15 

Portador de Diploma 

10 vagas para o campus Jaguarão 

04 vagas para o campus Alegrete 

01 vagas para o campus Santana do 
Livramento 

Jaguarão História Licenciatura Noturno 20 Não há critérios específicos 

Jaguarão Pedagogia Licenciatura Noturno 12 Não há critérios específicos 

Santana do 
Livramento 

Direito Bacharelado Integral 2 

Candidatos que possuam no mínimo 300 
(trezentas) horas de componentes 

curriculares aproveitáveis no Curso de 
Direito  

Santana do 
Livramento 

Relações Internacionais Bacharelado Integral 2 

Ter completado carga horária equivalente a 
60% das disciplinas obrigatóriasdo primeiro 

semestre de Relações Internacionais 
conforme a grade do curso (devendo ter 

cursado as mesmas disciplinas ou 
disciplinas passíveis de aproveitamento, de 

acordo com a ementa) 

São Borja 
Ciências Sociais - Ciência 
Política 

Bacharelado Noturno 10 

Transferência Voluntária:  

a) Candidatos oriundos de Curso de 
Ciências Sociais – Ciência Política.  

b) Candidatos oriundos de outros cursos de 
Ciências Sociais.  

c) Candidatos oriundos de Ciências Sociais 
e Humanas.  

d) Candidatos oriundos de outras áreas que 
dispensem, pelo menos, 60 (sessenta) 
horas/aula do Curso de Ciências Sociais – 



Ciência Política, tendo como referência o 
currículo vigente na UNIPAMPA.  

 

Portador de Diploma:  

a) Diplomados em Ciências Sociais.  

b) Diplomados em Ciências Sociais e 
Humanas.  

c) Diplomados em outras áreas.  

São Borja Jornalismo Bacharelado Integral 10 Não há critérios específicos 

São Borja 
Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda 

Bacharelado Integral 20 

Possuir no mínimo 300 (trezentas) horas 
cursadas no curso de origem em condições 
para aproveitamento no Curso de 
Publicidade e Propaganda da Unipampa. 

São Borja Relações Públicas Bacharelado Noturno 5 Não há critérios específicos 

São Borja Serviço Social Bacharelado Integral 1 Não há critérios específicos 

São Gabriel Biotecnologia Bacharelado Integral 47 Não há critérios específicos 

São Gabriel Ciências Biológicas Licenciatura Integral 13 

 Portador de Diploma  

a) Serão aceitas inscrições mediante 
atestado de provável formando no presente 
semestre letivo. Neste caso, o atestado de 
provável formando deverá ser substituído 
pela cópia do diploma ou certificado de 
conclusão de curso até a matrícula, sob 
pena da perda da vaga 

São Gabriel Gestão Ambiental Bacharelado Noturno 9 Não há critérios específicos 



São Gabriel Engenharia Florestal Bacharelado Integral 45 

 

a) Candidatos oriundos de cursos da Área 
de Ciências Agrárias, Ciências Agrícolas e 
Ciências Biológicas.  
b) Candidatos que possuam, no mínimo, 
300 (trezentas) horas de componentes 
curriculares cursados e aproveitáveis.  
c) Candidatos oriundos de outras 
Engenharias.  
d) Candidatos oriundos de outras áreas, 
mediante análise de Histórico Escolar. 

Uruguaiana Enfermagem Bacharelado Integral 3 

Reingresso ou Transferência Voluntária   

Terão prioridade candidatos que: 

a) Cursaram e foram aprovados nos 
componentes curriculares do núcleo de 
conhecimento: Ciências Biológicas e da 
Saúde. 

Critérios de desempate: 

1º Maior número de disciplinas cursadas  
aproveitáveis no curso pretendido; 

2º Maior média nas disciplinas  cursadas  
aproveitáveis no curso pretendido; 

3º Menor número de reprovações por 
frequência;  

4º Menor número de reprovações por nota;  

5º Menor número de trancamentos de 
curso; 

6º Menor número de trancamentos de 
componentes curriculares. 

 

Portador de Diploma  

Terão prioridade candidatos: 

a) Graduados na área da Ciência da Saúde; 

b) Com o maior número de componentes 
curriculares aproveitáveis para o Curso de 



Enfermagem; 

c) Que possam ser matriculados no maior 
número de componentes curriculares no 
semestre de ingresso na universidade. 

Critérios de desempate: 

1º Maior média nas disciplinas cursadas  
aproveitáveis no curso pretendido; 

2º Menor tempo de conclusão do curso; 

 

Uruguaiana Ciências da Natureza Licenciatura Noturno 13 

Reingresso ou Transferência Voluntária   
Os candidatos terão prioridade nesta 
ordem: 
a) Oriundos de cursos de Licenciatura  e 
que possuam o maior número de 
componentes curriculares cursados e 
aproveitáveis no Curso de Ciências da 
Natureza, Campus Uruguaiana. 
b) Oriundos de outros Cursos e  que 
possuam o maior número de componentes 
curriculares cursados e aproveitáveis no 
Curso de Ciências da Natureza, Campus 
Uruguaiana. 
c) Com maior média obtida nos 
componentes cursados reaproveitáveis no 
Curso de Ciências da Natureza, Campus 
Uruguaiana. 
Portador de Diploma   
Os candidatos terão prioridade nesta 
ordem: 
a) Diplomados em área afim à Ciência da 
Natureza; 
b) Diplomado em Licenciaturas. 

Uruguaiana Aquicultura Tecnólogo Vespertino 4 Não há critérios específicos 

 


