
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES DO EDITAL Nº 355/2018

PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR

Os referidos candidatos aprovados na suplência relacionados abaixo deverão
comparecer na Secretaria Acadêmica da Unidade Universitária, nos dias
04/04/2019 e 05/04/2019, nos horários de funcionamento de cada secretaria,
munidos dos documentos necessários para proceder à matrícula, nos termos
do Edital 355/2018, publicado em 08 de outubro de 2018.

UNIDADE UNIVERSITÁRIA: SANTANA DO LIVRAMENTO

DIREITO/Bacharelado - Integral

167841 ANA LARISSA DA SILVA
PEREIRA DA SILVA

CLASSIFICADO

167576 GLAUCO TERRA COELHO CLASSIFICADO

ADMINISTRAÇÃO/Bacharelado-Matutino

166808 LAUREN SILVA DAMILANO CLASSIFICADO

166811 BRUNA SIMAS TEIXEIRA CLASSIFICADO

Para os alunos classificados na modalidade de Transferência Voluntária, pede-
se aos alunos que atualizem os históricos escolares de graduação nas
Instituições de origem para a situação de “transferência” e entreguem na
Secretaria Acadêmica do Campus juntamente com os demais documentos
solicitados.
O aproveitamento dos componentes curriculares já cursados em outras
Instituições de Ensino Superior (IES) deverá ser solicitado nas Secretarias
Acadêmicas dos respectivos campus, anteriormente à matrícula, de
acordo com o Calendário Acadêmico 2019 da UNIPAMPA.



Não observado o prazo estabelecido, o aproveitamento só poderá ser solicitado
no próximo período.
Na matrícula, os candidatos deverão estar munidos de cópias autenticadas ou
cópias simples que possam ser conferidas com o original dos seguintes
documentos: documento de identidade, quitação com o serviço militar para
brasileiros (para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos), certidão
de nascimento/casamento e uma foto 3x4 atual. O candidato deverá apresentar
o CPF e o título eleitoral para conferência da situação cadastral.
Para os candidatos selecionados na modalidade reingresso, não é necessário
apresentar a documentação.
A ocupação de componentes curriculares do 1º (primeiro) semestre está
condicionada à disponibilidade de vagas para esse período.

Informações adicionais, caso necessário, serão divulgadas no site da
UNIPAMPA.

Bagé, 29 de março de 2019.

Divisão de Processos Seletivos
Coordenadoria de Processos Acadêmicos

Pró-Reitoria de Graduação


