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CURSOS EAD – LICENCIATURA EM HISTÓRIA E CIÊNCIAS DA NATUREZA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o disposto no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012; na Lei nº 12.089, de 11 de
novembro de 2009; na Lei nº 13.184, de 4 de novembro de 2015; de acordo com a legislação vigente,
torna pública o Edital Complementar com orientações e procedimentos para matrícula dos candidatos
suplentes nos cursos de graduação à distância em Licenciatura em História e Ciência da Natureza
ofertados através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

1. DA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA

1.1. A Solicitação de Matrícula Condicional consiste no envio da documentação, obrigatoriamente no
formato  digital  Portable  Document  Format  (pdf),  pelo  Sistema  de  Gestão  Unificada  de  Recursos
Ins tucionais  (GURI)  cujo  endereço  estará  disponível  na  página  eletrônica
da PROGRAD ( h ps://sites.unipampa.edu.br/prograd/ingressos-nos-cursos-de-graduacao/    ).

1.2. O candidato deverá enviar a documentação completa e correta, prevista nos itens 10, 11 e 12 do
edital 387/2020, conforme modalidade da vaga para a qual foi aprovado.

1.3. A solicitação de matrícula condicional deverá ser realizada conforme cronograma deste edital.

1.4. A solicitação de matrícula condicional não garante a vaga ao candidato, este somente terá direito
a vaga após deferimento na etapa de confirmação de matrícula.

1.5. Ao finalizar a solicitação de matrícula condicional, o sistema GURI gerará um comprovante com os
dados do candidato e a listagem dos arquivos anexados. É de responsabilidade do candidato guardar
este comprovante, para eventuais verificações nos procedimentos de matrícula.

1.6. Após realizar a solicitação de matrícula condicional (via Internet), o candidato deverá acompanhar
eventuais pedidos de complementação da documentação (via Internet) no sistema GURI.

1.6.1.  Para  consultar  os  documentos solicitados e  realizar  a  complementação,  o candidato deverá
acessar  o  sistema  GURI  de  "Matrícula  Condicional"  disponível  no
endereço h ps://guri.unipampa.edu.br/pss/publico/listarEdicoesMatCondicional/

1.7. O candidato cuja solicitação de matrícula for indeferida terá prazo para fazer a complementação
da documentação conforme cronograma deste edital.

1.8. A confirmação de matrícula será realizada conforme item 8 do Edital nº 387/2020 e dependerá da
existência de vagas remanescentes primeira convocação. 
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2. DO CRONOGRAMA

 Solicitação  de matrícula  dos  candidatos  suplentes,  via  internet,  na  página do
Processo Sele vo UNIPAMPA 2020: h p://www.unipampa.edu.br/sisu

27/02/2021  a
07/03/2021

 Publicação do Quadro de Vagas Remanescentes 04/03/2021

 Publicação  dos  horários  das  entrevistas  com  a  Comissão  de  Validação  da
Autodeclaração de Raça/Etnia 08/03/2021

 Entrevistas com a Comissão de Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia para
candidatos das modalidades L2, L6, L10, L14 e A2 9 a 11/03/2021

 Complementação da documentação conforme item 8 deste edital Via internet, na
página do Processo Sele vo UNIPAMPA 2020: h p://www.unipampa.edu.br/sisu Até 10/03/2021

 Divulgação do Resultado Provisório das solicitações de matrícula 12/03/2021

 Data limite para interposição de recurso 17/03/2021

 Divulgação do Resultado Final das solicitações de matrícula A  par r  de
19/03/2021

Bagé, 26 de fevereiro de 2021.

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 26/02/2021, às 14:38,
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 0471684 e o código CRC 8BD3F15F.

Referência: Processo nº 23100.016144/2020-15 SEI nº 0471684
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