
 

 
 
 

EDITAL N.º 215/2014  
 
 

CHAMADA DOS SUPLENTES DO PROCESSO SELETIVO  
COMPLEMENTAR 2014/2 E INSTRUÇÕES PARA A MATRÍCULA 

 
 
O PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PAMPA, no exercício da Reitoria, conforme Portaria Nº 1208, de 11 de setembro 
de 2014, torna pública a chamada dos Suplentes do Processo Seletivo 
Complementar 2014/2, conforme Edital Nº 178/2014, de 16 de julho de 2014: 
 
 
CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO 
 
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno - 10 vagas 
1º  Giovani Siqueira Pereira 
 
 
No período de 15 a 19 de setembro de 2014 os candidatos classificados deverão 
confirmar suas vagas através do e-mail dda@unipampa.edu.br. O candidato que 
não realizar a confirmação perderá o direito à vaga. 
 
Para os alunos classificados na modalidade de Transferência Voluntária, após o 
período de confirmação de vaga, a UNIPAMPA solicitará as Guias de 
Transferência às instituições de origem. Pede-se aos alunos que acompanhem 
este processo junto a estas instituições. 
 
O aproveitamento das disciplinas já cursadas em outras Instituições de Ensino 
Superior (IES) deverá ser solicitado nas Secretarias Acadêmicas dos respectivos 
campi, anteriormente à matrícula, de acordo com o Calendário Acadêmico da 
UNIPAMPA 2014. Não observado o prazo estabelecido, o aproveitamento só 
poderá ser solicitado no próximo período.  
 
A matrícula (escolha de disciplinas) para os que confirmaram a vaga será 
realizada nas respectivas Secretarias Acadêmicas, de acordo com o Calendário 
Acadêmico da UNIPAMPA 2014, quando deverão estar munidos de cópias 
autenticadas ou cópias que possam ser conferidas com o original dos seguintes 
documentos: documento de identidade, CPF, quitação com o serviço militar para 
brasileiros (para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos), comprovante 
de quitação com as obrigações eleitorais do último turno, certidão de 
nascimento/casamento e uma foto 3x4 atual.  
 
Para os candidatos selecionados na modalidade reingresso, não é necessário 
apresentar a documentação.  
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A ocupação de disciplinas do 1º (primeiro) semestre está condicionada à 
disponibilidade de vagas para esse período.  
 
O não comparecimento no período fixado pelo Calendário Acadêmico implicará na 
perda da vaga.  
 

Informações adicionais, caso necessário, serão divulgadas no site da 

UNIPAMPA. 

 
 
Bagé, 15 de setembro de 2014. 
 
 
 
 
 

                    Ricardo Jose Gunski 

                     Pró-Reitor de Pós-Graduação, no exercício da Reitoria 

 


