
 

 
 

EDITAL N.º 62/2014  
 

CHAMADA DOS SUPLENTES DO PROCESSO SELETIVO  
COMPLEMENTAR 2014/1 E INSTRUÇÕES PARA A MATRÍCULA 

 
 
 
CAMPUS BAGÉ 
 
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa - Licenciatura - 
Noturno - 05 vagas 
1º  Rafael Cimirro Domingues 
 

 
CAMPUS SÃO BORJA 

 
Ciências Humanas - Licenciatura - Noturno - 08 vagas 
1º  Ana Márcia Caldeira Nilson 
 

 
No período de 08 a 13 de abril 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.  
 



 

 

Edital 140/13 

02 

 

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, 08 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 

Ulrika Arns 
Reitora 


